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Abstrakt  
Studiens syfte var att undersöka och analysera hur fritidslärare och klasslärare samverkar i skolverksamheten. 

Hur de ansåg att samverka fungerade dem emellan och om de upplevde några svårigheter eller möjligheter. Även 

hur de uppfattade hur deras kompetenser nyttjades i samverkan. Studien tog sin utgångspunkt i hur samverkan 

uppkom, vad samverkan är, men även fritidslärarens kompetenser och roller. För att finna svar på vårt syfte 

valde vi att göra kvalitativa intervjuer på fyra skolor i Umeå Kommun. Dessa intervjuer genomfördes med fyra 

klasslärare och fyra fritidslärare som arbetade i samma arbetslag och klass. Vår studie visade på att samverkan 

oftast sker under skoltid i blandade former. Den sammantagna bilden visade på att både klasslärarna och 

fritidslärarna i vår studie är positiva till samverkansarbetet. Dock utryckte de flesta fritidslärarna i vår studie att 

det skulle vilja se en annan form av samverkan, där fritidslärarnas kompetenser används på ett mer 

tillfredställande sätt. Slutsatsen vi dragit av vår studie är att samverkan är viktig, men även att fritidslärarna och 

klasslärarna nyttjar varandras kompetenser för att gynna elevernas utveckling och lärande. 

 

Nyckelord: Samverkan, klasslärare, fritidslärare, fritidspedagog, skola, fritidshem, kompetenser  
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Inledning  
 

Fritidsverksamheten har idag ett uttalat pedagogiskt uppdrag. Fritidslärare och klasslärare 

samverkar i utbildningen under de första skolåren och barnen ses som elever hela dagen,  

men roll- och ansvarsfördelning är otydlig mellan det två yrkesgrupperna. Exakt vad en 

fritidslärare får göra under skoltid finns inte definierat i skollagen. I första hand är det en fråga 

att diskutera på den enskilda skolan och med huvudmannen, uppger Skolverket (2013-05-27). 

När vi under vår utbildning till fritidslärare varit ute på praktik har vi upplevt att fritidsläraren 

i många fall placeras i rollen som klasslärarens hjälpresurs. Det har gjort oss frustrerade, då vi 

utbildar oss till något mycket mer omfattande, och därför riskerar att komma ut i arbetslivet 

med en betydligt bredare kompetens än vad som efterfrågas av oss. Vi menar att detta är ett 

resursslöseri. 

Även i den forskning vi tagit del av har vi sett att skolan hittills har varit dålig på att ta tillvara 

fritidslärarnas fulla kompetens. De reduceras ofta till just ”hjälplärare” i samverkansarbetet 

med klassläraren, trots att samma forskning visat att eleverna har en större chans att nå målen 

i läroplanen via ett mångsidigt och flexibelt arbetssätt hos lärarlaget (Kärrby 2000). Pihlgren 

(2011) vittnar om att fritidsläraren används som ”plåster” och får vikariera när klassläraren är 

sjuk. En studie från Skolverket (2000) bekräftar bilden men visar också att fritidslärare på 

flera håll har högre status och får ansvara för egna lektioner. 

Fritidspedagogen har långtifrån alltid hittat (eller tilldelats) sin rätta plats i den nya skolan trots att 

deras kompetens rimligen borde ge ett viktigt komplement till de kompetenser som redan finns i skolan. 

(Kärrby, 2000, s. 138) 

Fritidsläraren och klassläraren har olika kompetens och använder sig av olika metoder. Den 

generella kompetens som fritidsläraren besitter kretsar kring det sociala, estetiska, praktiska 

och konkreta lärandet. Klassläraren å sin sida har sina ämneskunskaper och tydliga teoretiska 

mål att förhålla sig till i undervisningen (det finns särskilda uppgifter i läroplanen som åligger 

just klassläraren). Kärrby (2000) menar att samverkan mellan de båda yrkesgrupperna är 

gynnsam eftersom elever tar till sig kunskap på olika sätt. Också inlärningsforskarna Dunn & 

Dunn konstaterar i Boströms avhandling från 2004 att det är individuellt hur elever plockar 

upp och tillgodogör sig kunskap. Vissa lär sig bäst genom synintryck (visuellt) medan andra 

lär sig bättre genom det auditiva, taktila eller kinestetiska sinnet. 

Nuvarande läroplan, Lgr 11, visar även den på vikten av att de olika yrkesgrupperna 

samverkar för att ge eleverna en större kunskapsbredd: ”Samarbetsformer mellan 

förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga 

utveckling och lärande” (Skolverket, 2011:b s. 16). I Skolverkets rapport Utan fullständiga 

betyg – varför når inte alla elever målen (2001) beskrivs några orsaker till varför så många 

elever inte når målen i skolan, en av dessa är att lärarnas arbetssätt inte alltid anpassas efter 

elevernas förutsättningar och behov.  

Läsaren ska dock vara medveten om att de studier som hittills gjorts oftast har initierats av 

fritidslärare och utgår ifrån deras intressehorisont. Några forskare har både fritids- och 

ämneslärarbakgrund, men vi har inte kunnat hitta någon forskning om samverkan mellan 

fritidslärare och klasslärare som utgår från ett renodlat klasslärarperspektiv. Då det saknas 

tydliga statliga direktiv om hur samverkan ska genomföras är det inte heller konstigt att 

fritidslärarens pedagogiska uppgifter skiljer sig åt från skola till skola samt att fritidsläraren 

ibland används som ”hjälplärare” eller extra resurs.  

Skolan och arbetslaget är idag relativt fria att bestämma hur arbetet ska organiseras (Pihlgren, 

2011). Där samverkansarbetet fungerar bra har fritidslärare och klasslärare tillsammans 

bestämt hur arbetssättet ska utformas, visar Lärarförbundet i sin rapport Fritidspedagogen och 
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skolans utveckling (2001). Vi är precis som forskarna övertygade om att fritidslärarens 

kompetens kan komplettera klasslärarens på ett bra sätt och därigenom gynna elevernas 

utveckling och lärande. Därför har vi själva velat undersöka närmare hur klasslärare och 

fritidslärare arbetar med samverkan och hur deras respektive kompetenser används i skolan. 

 

  

Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur fritidsläraren och klassläraren 

samverkar i skolverksamheten. För att ta reda på om eller hur deras samverkan skiljer sig åt 

och hur deras kompetenser nyttjas.  

Forskningsfrågeställningar:  

1) Hur anser fritidsläraren och klassläraren att samverkan dem emellan fungerar i deras 

gemensamma klasser?  

 

2) Hur uppfattar fritidsläraren och klassläraren att deras respektive kompetenser nyttjas  

i samverkan? 

 

3) Vilka möjligheter och svårigheter upplever dem med sin samverkan? 
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Bakgrund  
 

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning om fritidshem samt ett avsnitt om 

samverkan och styrdokument rörande fritidshem, samt fritidspedagogens/fritidslärarens roll i 

skolverksamheten. Vi beskriver och problematiserar fritidslärarens roll i skolan.  

Fritidspedagog, Fritidslärare och Lärare med inriktning mot fritidshem är tre olika 

benämningar på samma yrke. Fritidspedagog är den första och äldsta, den används ofta i 

böcker som syftar på de yrkesverksamma i ett historiskt perspektiv. Lärare med inriktning 

mot fritidshem är en nyare beteckning som tillkom efter den statliga utredningen SOU 

2008:109 när den nya lärarutbildningen skulle tas fram (Pihlgren, 2011). Fritidslärare är en 

kortare beteckning som vi känner oss bekväma med och därför kommer att använda oss av i 

den här rapporten. I de fall vi enbart använder oss titeln lärare avser vi både fritidslärare och 

klasslärare. 

  

Fritidshemmets integrering i skolverksamheten 
 

Det vi idag kallar fritidshem växte fram under 1960-talet i Sverige. Under samma period kom 

även yrkesgruppen fritidspedagoger. Redan under 1950-talet började protester höras från 

yrkesverksamma i vad man på den tiden kallade barnträdgårdar. Pedagogerna var upprörda 

över att deras utbildning inte försett dem med alla de kunskaper som de ansåg sig behöva för 

att arbeta med eftermiddagshemmets barngrupper. De kände att deras kompetens inte räckte 

till (Pihlgren, 2011). Detta ledde till att man 1965 startade en grundutbildning för 

fritidspedagoger och i och med detta fick också eftermiddagshemmet sitt nuvarande namn 

Fritidshem (a.a.). 

 Till en början var fritidshemmets verksamhet och lokaler helt fristående från skolan, men 

idag ser det annorlunda ut. Nu delar man lokaler och fritidshemmet har blivit en del av 

skolans verksamhet. När fritidshemmet flyttade in i skolan uppstod samverkan mellan 

verksamheterna som en naturlig följd. Detta skedde under mitten av 1980-talet (Söderlund, 

2000). En av anledningarna till att man sammanförde skola och fritidshem var 

kommunaliseringen av barnomsorgen under 1980-talet, då kommunerna tog över ansvaret för 

fritidshemsverksamheten från staten och de ekonomiska ramarna stramades åt. Man flyttade 

helt enkelt in fritidshemmet i skolan av ekonomiska skäl (Calander, 1999). Haglund & 

Klerfelt (2011) anser att fritidshemmets inflytt till skolans lokaler ledde till att pengar 

frigjordes för kommunerna. Trots alla negativa åsikter om sammanslagningen så kunde 

fritidslärarna och klasslärarna se positiva följder av integrationen. De uppskattade att de nu 

kunde se barnet under hela dagen, samt att den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet 

kunde komplettera skolundervisningen. Man fick en gemensam läroplan Lpo 94 som bidrog 

till att man fick en helhetssyn på barnen i skolan och på fritidshemmet (Haglund & Klerfelt, 

2011). 

 

År 1996 fick fritidshemmet samma huvudman som skolan och sorterades in under 

utbildningsdepartementet. Sedan dess lyder fritidhemmet under skolagen Senare övertog 

Skolverket ansvaret (Calander, 1999). Fritidshemmets integrering i skolan bidrog även till att 

fritidslärarna fick ett tydligare pedagogiskt uppdrag. Läroplanen Lgr 11 har ett större fokus 

har lagts på lärande efter skoltid och barnen ska ses som elever hela dagen. Nu mera är 

fritidshemmet en erkänd lärande miljö.  
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När yrket var nytt så var pedagogernas uppgift att fungera som en länk mellan skolan och 

hemmet. Det var på fritidshemmet skoleleverna skulle vistas från det att skolan slutade till 

dess föräldrarna slutade sina jobb för dagen. Denna tanke finns fortfarande kvar till viss del, 

men idag handlar yrket alltså om mer än bara omsorg (Pihlgren, 2011). Rohlin (2000) menar 

att fritidshemmets uppdrag alltsedan starten har styrts av föräldrarna och hur deras arbetsdag 

sett ut. Det innebär att verksamheten sett olika ut över tid, i takt med att samhället och 

arbetslivet förändrats. Tidigare sågs fritidsverksamheten som en förlängning av förskolan, då 

deras aktiviteter och lärande genom lek påminde om varandra. Men i och med Lpo 94 fick 

fritidshemmet ett uttalat uppdrag att komplettera skolan.  

 

Rohlin anser att denna omställning utan tydliga riktlinjer har skapat en osäkerhet i 

fritidsläraryrket. Flera forskare (Calander, 1999) (Hansen, 1999) menar att detta har lett till en 

maktkamp under ytan mellan de två yrkeskategorierna, vilket riskerar att hindra en god 

samverkan. Slitningar och motsättningar mellan de två yrkesgrupperna kan uppkomma dels 

på grund av det åtskilda yrkesinnehållet, dels på grund av skillnader i kultur, traditioner, status 

och makt.  

Detta problem blev tydligt våren 1997 då en statlig utredning om ny läroplan, Växa i lärandet, 

presenterades. I denna poängterades att klasslärare och fritidslärare skulle arbeta mot samma 

mål och ha ett gemensamt yrkesspråk. Tanken var att gemensamma mål skulle leda till en 

större samsyn, kontinuitet och stabilitet i verksamheterna. Men problem tillstötte på grund av 

att verksamheterna såg så olika ut, dessutom skilde sig yrkesspråken åt (Söderlund, 2000). 

Samverkan 
 

Samverkan … ett mer långsiktigt samarbete; planerat med tydliga roller och 

gemensamma mål.  (Nordin, 2013, s. 50) 

 

Samverkan beskrivs och definieras olika beroende på vem som tillfrågas. Syftet med 

samverkan har varit att skapa en gemensam syn på barn och elever bland förskollärare, 

fritidlärare och grundskollärare, alltså de lärarkategorier som arbetar med barn och elever 

under deras första skolår (Skolverket, 2011a). Vidare menar skolverket i sin rapport att en 

förutsättning för god samverkan är att arbeta i arbetslag. Det innebär att en grupp vuxna har 

gemensamt ansvar för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten i skolan på ett 

sådant sätt att undervisningen gynnar eleverna (Skolverket, 2011a).  

 

I den senaste läroplanen Lgr11 står följande om samverkan: 

 

Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 

fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. (Skolverket, 2011b) 

 

Hansen (1999) menar, som tidigare framkommit, att arbetet med samverkan ser olika ut på 

olika skolor. En del skolor har en fint fungerande samverkan med fritidshem medan andra 

skolor hellre sköter sin verksamhet utan inblandning från fritidshemmet. Om inga tydliga 

riktlinjer finns kan problem uppstå i arbetslag och arbetsfördelning. Riktlinjerna behövs för att 

man ska kunna uppnå en så jämlik arbetssituation som möjligt (Hansen, 1999). Detta hävdar 

Danermark (2000) bör komma ifrån ledningen. Detta för att inte skapa konflikter och 

maktkamper bland arbetskollegor. Ju mer makt och prestige som finns yrkeskårerna emellan, 

desto större är risken att problem med samverkan uppstår. 
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Samverkan står för något mer än bara samarbete, anser Danermark. Han menar att man i 

arbetslivet samarbetar dagligen med varandra utan att tänka på det, då samarbete är något 

naturligt i mänsklig samvaro.  
 

Samverkan däremot, innebär att man tillsammans med andra, oftast personer av annan utbildning, och 

som är styrda av andra regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar mot ett gemensamt 

mål. (Danermark, 2000, s. 15) 

 

Han förtydligar att samverkan är medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans 

med andra och menar vidare att det i en god samverkan behövs olika kompetenser för att 

lyckas med målet. Danermark använder sig av ett exempel där målet är att konstruera en 

byggnad, till bygget behövs olika kompetenser för att få den bästa konstruktionen, såsom 

byggarbetare, målare, arkitekter och elektriker. Samma process sker i skolan mellan 

fritidslärare och klasslärare, i vissa fall även förskollärare. Alla strävar mot samma mål; att 

eleverna ska utvecklas och nå målen i de olika ämnena som är uppsatta i läroplanerna, samt 

formas till goda samhällsmedborgare. Danermark menar att det handlar om att förstå att alla 

är viktiga i skolan för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt för eleverna. 

 

Danermark (2000) lyfter även aspekten personkemi, men menar att detta fenomen är en myt. 

Han anser att det är de gemensamma målen och viljan som styr – inte kemin mellan olika 

individer. Det senare ser Danermark bara som en undanflykt när det uppstår problem med att 

skapa en god samverkan. Vidare menar han att det ligger på ledningens ansvar att leda 

gruppen mot det gemensamma målet. Ledningen bör också ha en aktiv roll genom hela 

arbetet.  

Danermark hävdar också att samverkan ligger i tiden, men tillägger att: 

… vi är lite tagna på sängen. Vi har inte de redskap som behövs för en framgångsrik 

samverkan. (Danermark, 2000, s. 13) 

 

Ett exempel på hur man kan bygga en god lärandemiljö visas i skriften, Fritidshemmets 

lärande i samspel med skolan (Skolverket, 2011a). Ett viktigt perspektiv av samverkan mellan 

fritidshem och skola är planering av aktiviteter och temaarbeten där fritidslärare och 

klasslärare använder sina respektive yrkeskompetenser på bästa sätt. Skolverket menar vidare 

att samverkan är ett positivt laddat ord. För att det ska fungera krävs tydliga och gemensamma 

mål. Det kräver även tydliga ansvarsområden lärarna emellan samt att de har en gemensam, 

positiv inställning till att ge varandra insyn i arbetet. Skolverket ser det som viktigt att alla 

parter har något att vinna för att en fullgod (optimal) samverkan ska kunna uppnås. 

Danermark (2000) visar till skillnad från Skolverket att samverkan även kan ses med negativa 

glasögon. Han menar att det i ett samverkansprojekt kan uppstå oro på grund av att det saknas 

tydliga ramar och riktlinjer att jobba efter. Denna oro kan då utvecklas till en irritation som 

skadar samverkansprocessen (Danermark, 2000). Danermark menar vidare att samverkan tar 

tid, något som kan vara svårt att hitta då alla övriga arbetsuppgifter tar upp så mycket tid. Han 

menar att ledning och arbetslag kan ha olika syn samverkan. 

…ur ett ovanifrån-perspektiv framstår som odelat positivt medan det ur ett underifrån-

perspektiv inte är lika tydligt. (Danermark, 2000, s. 10) 

 

Danermark menar att förutsättningarna för samverkan sällan diskuteras innan processen drar 

igång. Han hävdar att förväntningarna ofta är höga och intentionerna goda, samtidigt som 

resultatet brukar visa sig ”klient”, ibland till och med ”katastrofalt”. Söderlund (2000) visar i 
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sin avhandling att hon inte kan se några stora fördelar med samverkan mellan skola och 

fritidshemmet. Hon har jämfört skolor som haft olika typer av samverkan, i syfte att studera 

vilka effekter den har på elevers kunskapsutveckling. Söderlund såg inga större skillnader på 

elevernas skolresultat. Däremot visade sig eleverna ha ett bättre självförtroende och bättre 

självbild där samverkan mellan skola och fritidshemmet funnits (Söderlund, 2000). Även 

Calander (1999) menar att samverkan oftast utförs under skoltid – inte under den tid eleverna 

är på fritidshemmet. Detta hävdar han leder till att samverkan ofta mynnar ut i att resurser 

överförs från fritidshemmet till skolan och inte tvärt om.  

För att få en god samverkan hävdar forskarna att det är nödvändigt att arbeta mot ett 

gemensamt mål och ha en tydlig bild av vad det är man vill uppnå. De anser även att 

ledningen har en stor inverkan på samverkansarbetet – den ska lägga grunden och leda 

yrkeskåren genom arbetet för att optimalt resultat ska kunna uppnås. Dessutom anför 

forskningen att det måste finnas tillräckliga resurser för att en god samverkan ska kunna 

genomföras (Danermark, 2000)och (Skolverket, 2011a). Samverkan mellan skola och 

fritidshem ingår i den bredare syn på kunskap och lärande, som de statliga styrdokumenten 

Lpo94 ville förmedla. Ansvaret för samverkan ligger hos kommunen, som ska ge 

förutsättningar för denna samverkan. Syftet med samverkan är att skapa en helhetssyn på 

eleverna och dess lärandeprocess genom att alla lärare i elevernas närhet arbetar mot samma 

mål och med liknade metoder (Kärrby, 2000). 

 
Genom samverkan mellan vuxna som har olika perspektiv och kompetenser kan dessa i ett flexibelt 

arbetssätt skapa en bättre inlärningsmiljö än i verksamheter var för sig. Detta innebär att varje 

lärarkår gör avkall på sina egna arbetsmetoder eller målsättningar som ”rätt”. (Kärrby, 2000, s. 17) 
 

Forskning som tidigare gjorts om fritidslärarens roll i skolan har visat att samverkan mest sker 

på skolans villkor (Calander, 1999), (Hansen, 1999). Det har visat sig att samverkan i regel 

sker under skoltid och inte under fritidstiden (Kärrby, 2000). Diskussioner har förts om i 

vilken utsträckning fritidslärarens kompetens nyttjas och hur mycket de har säga till om i 

samverkarnasarbetet. Hjelte (2005) visar på hur en fungerande samverkan skapar trygghet hos 

eleverna i deras skolmiljö. Om eleverna känner sig trygga så bidrar detta till en god 

lärandeutveckling hos dem, menar han. Då det finns få nutida studier om fritidslärarens roll i 

skolan är de därför intressant att studera detta i relation till tidigare studier.  

 

 

Styrdokument  
 

Fritidslärarens verksamhet lyder under skolagen, Lgr 11 och Skolverkets allmänna råd för 

fritidshem. Vilka styrdokument fritidsläraren har att förhålla sig till under skoltid är ännu 

under utformning, även nya allmänna för fritidshem håller på att tas fram.  

I nuvarande läroplan Lgr 11 framgår att ”ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten 

i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.” 

(Skolverket, 2011b, s. 10)  

Vidare står i Lgr 11 att de olika pedagogiska verksamheterna ska ta fram samarbetsformer för 

att utveckla eleverna och deras lärande och på ett mångsidigt sätt. Rektorn på skolan har ett 

särskilt ansvar för att samverkansformer mellan fritidhemmet skolan upprättas. I riktlinjerna 

för samverkan framgår det att ”läraren ska utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola 

och fritidshem” (Skolverket, 2011b, s. 16). 
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I regeringens proposition 1997/1998:94 framgår det att, det är fritidspedagogernas och övrig 

fritidshemspersonals ansvar, att med stöd av läroplanen och de allmänna råden, utforma en 

lämplig helhet för fritidshemmets uppdrag i samverkan med förskoleklassen och skolan.  

 

Det som skrivs om samverkan i skollagen är att fritidhemmets ska komplettera skolan. Det 

framgår även att fritidshemmet ska stimulera till lärande och att fritidshemmet ska ha en 

helhetssyn på eleverna och utgå från deras behov. Förutsättningar för en social gemenskap ska 

skapas. Men varken läroplanen (Lgr 11) eller skollagen nämner tydligt vilka pedagogiska 

uppgifter en fritidslärare ska ha under skoldagen om han eller hon inte undervisar. Däremot 

framgår det tydligt vad en lärare ska göra.  

 

SKOLFS 2010:37 förtydligar att, det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla 

förskollärare och fritidspedagoger som undervisar inom de verksamheter som läroplanen 

gäller för  (2010:37, 2010, s. 1). 

 

I Lgr11 saknas specifika arbetsdirektiv för fritidslärare däremot finns det en arbetsbeskrivning 

för alla som arbetar i skolan dem ska även fritidslärarna följa.  

 

Skolpersonalen ska: 
 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor 

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper  

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt 

• uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd 

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 

• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och 

fysiska skolmiljön 

• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll 

och verksamhet 

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 

verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö 

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 

bakgrund (Skolverket, 2011b, s. 12, 14-17) 

Enligt skolagen får fritidslärarna endas undervisa i de ämnen de har behörighet i. Dock är det 

oklart om fritidsläraren utan ämnesbehörighet får uträtta i klassrummet under skoltid. Till 

exempel baka med eleverna eller hålla i övningar i praktisk mattematik. 

Under rubriken som handlar om samverkan fram går det tydligt att det är läraren som ska 

utveckla sammarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem. Men det ytersta ansvaret för 

att samverkan upprättat ligger på skolledning som tidigare nämnts.  

I de allmänna råden och kommentarerna som rör fritidshem framgår vad fritidslärarens 

uppdrag är under fritidsverksamheten:  

…utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehålls-mässigt, 

erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från 

barnens behov och intressen och förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, 

intellektuella, sociala och emotionella utveckling.(Skolverket,  2007, s. 22) 
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Detta fritidsläraruppdrag ser vi som problematiskt att överföra helt och hållet till 

skolsamverkan, eftersom skolan är mål- och resultatstyrd till skillnad från 

fritidshemsverksamheten. I citatet kan ett uppdrag urskönjas, om att inte bara främja elevernas 

välmående utan även komplettera skolan innehållsmässigt. 

 

Fritidslärarens olika yrkeskompetenser 
 

Hansen (1999) menar att i ett samverkande arbetslag har fritidsläraren två huvudkompetenser 

att bidra med: sociala och den praktiska/konkreta. Kärrby (2000) förtydligar vad dessa 

kompetenser innebär och hur de ska omsättas i praktiken – de ska ses som ett bidrag till den 

samlade kompetensen på skolan. Den ena huvudkompetensen är inriktad på elevers sociala 

och allmänna utveckling, här ligger fritidslärarens fokus på att stärka elevernas sociala 

utveckling. Det kan ske genom mobbingförebyggande arbete, som gruppstärkande övningar i 

samarbete och konfliktlösning. Detta stärker elevernas självkänsla och skapar trygghet i 

elevgruppen, enligt Kärrby. Den andra huvudkompetensen är den praktiska/konkreta som 

utgår från elevers erfarenhetsbaserade lärande. Klassläraren och fritidsläraren planerar då 

verksamheten utifrån de erfarenheter eleverna behöver för att förstå ett nytt teoretiskt ämne. 

Genom att planera in praktiska moment i undervisningen får eleverna ökad förståelse, 

fritidsläraren bakar och samtidigt samtalar om måttenheter med eleverna medan klassläraren 

har en teoretisk lektion om måttenheterna i klassrummet (a.a.). 

Hjelte (2005) presenterar två modeller för hur fritidsläraren kan komplettera och samverka 

med klassläraren. Det ena sättet är som en ”resurs” i klassen, där fritidsläraren hjälper 

klassläraren. Han eller hon tilldelas uppgifter, medan planeringsansvaret helt vilar på 

klassläraren. I det andra fallet delar fritidsläraren och läraren på lektionen. Exempelvis kan då 

fritidsläraren undervisa i praktisk matematik medan klassläraren står för den teoretiska delen. 

Klassen kan då delas upp i två lika stora grupper som lärarna turas om att undervisa. När det 

gäller planering kan klasslärarens och fritidslärarens insatser skilja sig åt. Ibland planerar de 

på egen hand och ibland samplanerar de lektionerna. I de fall där fritidsläraren har egna 

lektioner så grundar de sig på fritidslärarens kompetens och intressen som klassläraren inte 

nödvändigtvis besitter (a.a.). 

Andersson (2013) urskiljer fyra olika yrkesidentiteter hos fritidspedagogerna i sin studie, men 

till skillnad från Hjelte har Andersson inte undersökt fritidslärarens olika roller vid 

samverkan, utan på fritidslärarens yrkesroll rent allmänt – både i skola och fritidsverksamhet. 

Anderssons uppdelning av de olika yrkesrollerna är: Back up-läraren, Läraren i social 

kompetens, Den skolkompletterande fritidspedagogen och Den traditionella fritidspedagogen. 

Dessa roller är varken tydliga eller motstridiga.  

De likheter och skillnader som framträtt i studien kan främst relateras till den lokala styrningen och 

organisationen på den lokala skolan och hur personella och tidsmässiga resurser fördelas mellan 

skolan och fritidshemmet. (Andersson, 2013, s. 169) 

 

Back up-läraren (A) på minner om Hjeltes tudelade yrkesroller. I denna funktion lägger 

fritidsläraren mycket av sin tid i skolan och besitter kompetens i exempelvis idrott, 

naturvetenskap och teknik som han eller hon också undervisar i. Det finns även en annan 

variant på detta, där fritidslärarens arbetsuppgifter styrs av klassläraren. Även här förlägger 

fritidsläraren mycket av sitt engagemang till skoltid. Fritidsläraren har alltså sitt fokus i 

skolpedagogiken.  
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Lärare i social kompetens (B) är mer självständiga och har större spelrum i arbetet under 

skoldagen. De ansvarar själva för innehållet och använder sig av sin fritidspedagogs -

kompetens med utgångspunkt i mänskliga relationer. Deras deltagande i skoldagen har 

uppskattats i skolverksamheten, enligt Andersson (2013.). Men det styrs även av lärarens 

behov och önskemål, till exempel om att dela upp klassen så att elevgrupperna blir mindre.  

Den skolkompletterande pedagogens (C) främsta uppgift är att komplettera klasslärarens 

undervisning. Fritidshemmet strävar då efter att förstärka det lärande som sker i skolan. Synen 

på omsorg och trygghet är här först och främst förbunden till dess goda inverkan på lärande.  

Den traditionella fritidspedagogen (D) arbetar huvudsakligen efter traditionell pedagogik och 

fokus ligger på verksamheten i fritidshemmet. Elevernas behov, helhetssyn och lärande är 

ledord. Denna typ av fritidslärare arbetar mycket med värdegrund och utgår från elevernas 

redan införskaffade kunskaper samt deras önskemål i fritids- och skolverksamheten. Enligt 

Andersson (2013) upplever de ofta att de få kämpa såväl i skolan som på fritidshemmet för att 

bevara och synliggöra sin yrkeskompetens.  

 

De flesta fritidslärare i Anderssons studie befinner sig inom B, C och D spektra, och har sin 

tonvikt i den traditionella fritidspedagogskunskapen. Hon menar vidare att det inte finns några 

tydliga gränser dem emellan, inte heller mot A spektra. De likheter och olikheter Andersson 

kan urskilja anser hon vara kopplade till den lokala styrningen på skolan. Vidare anser lärarna 

i hennes studie att de fått oklara direktiv om arbetsuppgifter och tidsåtgång under sin 

samverkanstid. Trots detta tycker sig Andersson se tecken på att fritidslärarens uppdrag håller 

på att förtydligas genom att man fått en tydligare central styrning i arbete under den 

obligatoriska skoldagen. 

 
Även om gränsdragningarna för fritidspedagogernas arbete under den obligatoriska skoldagen 

fortfarande framstår som otydliga finns det tecken på att den fritidspedagogiska orienteringen börjar 

framträda tydligare än tidigare, inte minst till följd av tydligare styrning och riktlinjer från centralnivå. 

(Andersson, 2013, s. 169) 

 

Fritidslärarens roll i samverkan 
 

Pihlgren (2011) anser att fritidslärarens roll i skolan är att utifrån sin yrkeskompetens stödja 

och komplettera skolan i sitt uppdrag att hjälpa eleverna de uppsatta målen. Han menar vidare 

att det som skiljer en fritidslärare från en klasslärare är att fritidsläraren har ett annat 

förhållningsätt, andra modeller att jobba efter, men även skilda ansvarsområden.  

Samverkan finns idag i olika omfattning ute i skolorna, vissa arbetar så att fritidsläraren 

enbart medverkar under friluftsdagar, idrottsdagar och/eller på skolrasterna. Andra skolor 

använder samverkanstiden mer, de har ett mer långtgående samarbete där fritidslärare och 

klasslärare tillsammans ansvarar för hela skoldagen samt gemensamt lägger upp och planerar 

verksamheten (Söderlund, 2000). Genom en god samverkan med skolan får fritidshemmets 

verksamhet ett större helhetsperspektiv på elevernas utveckling. Torstensson–Ed & Johansson 

(2000) menar att fritidslärarnas mellanställning ger en unik möjlighet att se och förmedla en 

helhets syn på eleven till klasslärare och föräldrar. Eftersom skolledningen har makt att 

påverka hur fritidspersonal används och nyttjas i fritidshems- skolverksamheten ser 

organisationen olika ut i olika kommuner (Pihlgren, 2011). Fritidslärarens uppdrag finns inte 

tydligt och klart beskrivet, och detta menar Pihlgren bidrar till en otydlig yrkesroll. Dock är 
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det inte bara kommunerna som påverkar hur fritidslärarnas uppdrag ser ut vid samverkan med 

skolan, utan även de enskilda skolornas behov.  

Anderssons (2013) forskning visar att skolans styrning och direktiv kring samverkan överlag 

är otydlig. Detta var orsaken till att fritidslärarna i hennes studie fick otydliga yrkesroller. När 

fritidslärarens uppgifter under skoldagen inte klarlagts ledde det ofta till att denne fick rollen 

som avlösare (hjälplärare) i skolverksamheten. Vidare menar Andersson att otydlig ledning 

skulle kunna leda till att fritidsläraren känner sig fri att utforma sitt arbete. Men när ledningen 

(rektorerna och kommunen) inte förstår fritidslärarens uppdrag blir det snarare problematiskt, 

då kunskap och förståelse saknas för hur de strukturella villkoren försvårar samverkan: 

ansvaras fördelningen blir otydlig. Andersson menar i sin studie att fritidsläraren själv kan ha 

svårigheter att i ord förklara sin yrkeskompetens (Andersson, 2013). Kärrby (2000) har 

liknande uppfattning och hävdar att fritidslärarna måste bli bättre på att beskriva och hävda 

sin yrkeskompetens i skolverksamheten. Andersson visar vidare att i vissa skolor har 

fritidslärarens kompetens klargjorts, och där har fritidsläraren fått utökat handlingsutrymme.  

Hansen (1999) varnar för att fritidslärarna i sin yrkesutövning riskerar att få ”dubbla 

yrkesroller” när de arbetar både inom skolan och fritidshemmet, som har olika verksamheter. 

Det är en svårighet som samverkan medför, att under arbetsdagen behöva ställa om och ha två 

olika arbetssätt, menar han. 

Det är dock rimligt att anta, att det är svårare att markera gräns för sitt ansvarsområde och hävda 

fritidshemmets uppgifter om man saknar ett kollektivt stöd på skolan; risken att mot sin vilja slukas av 

tillfälliga vikarieinhopp och andra uppgifter i skolarbetet kan antas vara större. (Andersson, 2013, s. 

171) 

Andersson drar slutsatsen att fritidslärarnas medverkan i skolarbetet utformas på mycket 

varierande sätt. I vissa fall beskrivs det leda till en förstärkning, i andra fall en försvagning av 

fritidspedagogens yrkesroll och -identitet (Andersson, 2013, s. 161). Dessa otydliga 

gränsdragningar för fritidslärarens pedagogiska uppdrag i skolan har även Calander (1999), 

Hansen (1999) och Kärrby (2000) studerat, och de menar liksom Andersson (2013) att 

fritidsläraren kan användas som hjälplärare och/eller avlösare i skolan. Söderlund (2000) 

förtydligar att fritidslärare ofta blir ”hjälplärare” i klassrummet och att det i stor utsträckning 

är klasslärarna som styr hur samverkan ska se ut mellan de två yrkesgrupperna. Hon anser 

vidare att strävan efter en god samverkan och att inte begränsas till ”hjälplärare” i 

klassrummet ofta kommer från fritidslärarens håll. Kärrby (2000) menar att detta sätt att 

använda fritidsläraren under skoltid inte tar tillvara fritidslärarens kompetens till fullo. 

Calander (1999) har en teori om varför fritidslärare används som hjälplärare:  

…förändringar som redan ägt rum i undervisningen har ökat behovet av hjälplärare i skolan – och 

fritidspedagogerna var inte bara en yrkesgrupp med lämplig kompetens utan också en som utan större 

problem gick att inlemma i skolan genom fritidshemmets integrering . (Calander, 1999, s. 206) 

 

Andersson (2013) poängterar att fritidslärarna i viss utsträckning omedvetet låter sig styras då 

de inte hävdar sin yrkeskompetens och sitt huvudansvar, som är fritidshemmet. När 

fritidslärarens funktion i skolan blir en ”allt i allo” finns risken att dennes yrkeskompetens 

suddas ut. Å andra sidan kan handlingsutrymmet öka när fritidsläraren hävdar sin 

yrkeskompetens i skolverksamheten (a.a.). En annan förklaring till att fritidslärare på vissa 

håll ses som ”hjälplärare” kan vara att yrket inte har ”bindande krav på inlärning” av speciella 

kunskaper och färdigheter, till skillnad från skolan (Söderlund, 2000). Vidare kan ”allt i allo-

rollen” och att tid tas från fritids till skolan leda till att fritidslärarna känner sig underordnade 

och att yrkesgruppens självständiga status har minskat. Detta kan vara en källa till irritation 

hos fritidslärare idag, enligt både Hansen (1999) och Calander (1999). 
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Lindborg & Nilsson (1997) menar att ”skolifieringen” av fritidslärarens arbete i skolmiljön är 

behäftad med vissa problem. Kärrby (2000) är också inne på detta och hävdar att 

uppdelningen av fritidslärarens tid (i skolverksamhet och fritidsverksamhet, där mål och syfte 

skiljer sig åt) kan leda till att fritidsläraren intar en ”fusklärarroll” genom att kopiera 

klasslärarens tillvägagångssätt. Det finns även en risk att fritidsläraren känner sig styrd av 

skolans målinriktade verksamhet, där man förutom själva lärandeprocessen värderar 

resultaten högt. I fritidpedagogiken är lärandeprocessen viktigare än den färdiga produkten, 

det vill säga det är viktigare att eleven lär sig något än blir färdig med uppgiften. Därför anser 

Kärrby (2000) att de arbetssätt fritidsläraren har på fritidshemmet inte helt och hållet går att 

överföra till skolan. Det framgår av Anderssons studie att det finns en önskan hos 

fritidslärarna om att få sitt uppdrag och ansvarsområde definierat, så att skolan inte helt och 

hållet får styra arbetsuppgifterna efter sina behov (Andersson, 2013). 

Som tidigare framgått är Kärrby (2000) inne på samma resonemang och menar att det finns ett 

behov av att strukturera upp fritidslärarens pedagogiska uppdrag under skoltiden. Detta för att 

fritidsläraren inte ska reduceras till hjälplärare utan bidra med hela sin yrkeskompetens. 

Vidare kan detta leda till att fritidslärarens kompetens ses som ett positivt tillskott i 

skolverksamheten, främst när det gäller värdegrundsarbete och helhetssyn på eleverna 

(Andersson, 2013), (Kärrby, 2000).  
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Metod 
 

Här nedan följer en redogörelse av hur vår intervjustudie är utformad och uppbyggd. Till 

grund för detta upplägg har vi valt att använda oss av Dimenäs (2008) och Kvale & 

Brinkmann (2009). 

Val av metod 
 

För att nå en mer djupgående kunskap om hur fritidsläraren och klassläraren upplever 

samverkan i skolverksamheten har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Då denna 

metod har till syfte att skapa en fördjupad förståelse och då vi söker förståelse för fenomenet 

samverkan var därför valt att genomföra ett antal djupintervjuer med representanter ur dessa 

yrkeskategorier ett enkelt val. 

Eftersom tid och resurser varit begränsade har vi bedömt att en avgränsad, kvalitativ studie är 

det lämpligaste valet för att försöka uppnå det resultat vi är ute efter, det vill säga att få en god 

bild av hur lärarna ser på sitt samverkansarbete. En nackdel med denna metod är dock att 

resultatet begränsas till hur lärarna uppfattar samverkan på det valda skolorna, vi kan alltså 

inte dra några slutsatser om hur samverkan generellt fungerar över landet (Dimenäs, 2008). 

Då vi söker en djupare förståelse av samverkan var en kvantitativ studie så som en enkät inte 

relevant då den främst ger en övergripande bild om samverkan.  

Intervju som metod 
 

Intervjuer är ett viktigt redskap för lärare, menar Dimenäs (2008). I yrket involveras man 

dagligen i många olika samtal och det är därför en god idé att utveckla sin intervjuteknik.  

För oss kändes det därför bra att välja en metod som kommer att vara ett viktigt verktyg för 

oss även i vårt kommande yrkesliv.  

I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som påminner om vanliga samtal i 

vardagen, men som haft ett förutbestämt målfokus (Kvale & Brinkmann, 2009) och (Dimenäs, 

2008). Fokus och riktning på intervjun bestämmer den som intervjuar (Dimenäs, 2008), och 

det har därför varit vårt uppdrag att se till att den intervjuade hållit sig till ämnet. Dimenäs 

menar att när man intervjuar bör man tänka på att undvika ledande frågor som innebär att man 

styr den svarande på ett otillbörligt sätt och ”får de svar man ber om”. I stället bör öppna 

frågor ställas, frågor med en lösare struktur. Då kvalitativa intervjuer skapar kunskap genom 

samspelet mellan intervjuaren och intervjuperson i ett socialt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vidare rekommenderar Kvale & Brinkmann (2009) att man som intervjuare skapar sig en 

tydlig bild av vad man själv anser i det ämne man valt att undersöka. Detta för att undvika att 

påverka intervjuresultatet med egna förutfattade meningar. Men också för att kunna ge 

respondenten full uppmärksamhet under intervjun. Detta hade vi i åtanke när vi genomförde 

våra intervjuer.  

Den kvalitativa intervjun som metod ger möjlighet att följa upp deras svar och ställa 

följdfrågor. Därigenom minskade även risken för missförstånd och otydligheter. Det är även 

en fördel att kunna läsa av respondenternas kroppsspråk och tonfall under intervjuerna, vilket 

även kan tas med i analysen och stärka studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Den kvalitativa forskningsmetoden, menar Kullberg (2004), ger en frihet till den som 

intervjuar att låta intervjun ta formen av ett vanligt samtal, där frågorna är grunden men där 

möjligheten finns kvar att vidga samtalet och finna nya vinklar. På så sätt skapas större 
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utrymme (svängrum) för respondenten i dennes berättande samt en bredare förståelse för 

dennes historia.  

Man bör dock vara medveten om att intervju som metod är ytterst tidskrävande – både att 

genomföra och att bearbeta. Risken för skevheter är också stor, då intervju är en mycket 

subjektiv teknik (Trost, 2010). 

Urval 
 

Vi har valt att intervjua klasslärare och fritidslärare på fyra olika skolor i Umeå kommun, en 

beskrivning av dessa skolor och respondenter finns i resultat delen. Valet av skolor föll på 

sådana vi inte haft direkt kontakt med under utbildningstiden, eftersom vi ansåg att vårt 

resultat skulle bli mer trovärdigt om intervjuerna gjordes på skolor som vi inte hade någon 

insyn i sedan tidigare. (Vi hade alltså varken kunskap eller några förutfattade meningar om 

hur de arbetar med samverkan.) 

På skolorna har vi valt att intervjua en klasslärare och en fritidslärare från samma arbetslag, 

detta för att kunna jämföra eventuella likheter och skillnader i synen på samverkan i deras 

gemensamma klasser. Av de åtta respondenterna är sju kvinnor och en man. Detta var inget 

medvetet val av oss, utan föll sig så när vi kontaktade skolorna, de åtta respondenterna var de 

som ställde upp frivilligt. De intervjuade lärarna har varit yrkesverksamma i mellan sex och 

trettio år. Sju av de åtta har en yrkesutbildning som matchar den tjänst de har idag. En av 

respondenterna saknar detta, men har istället en annan typ av pedagogisk utbildning.  

 

Genomförande och bearbetning 
 

För att få kontakt med respondenterna (våra klass- och fritidslärare) skickade vi ut mail till 10 

rektorer inom Umeå kommun. Responsen var dålig, vi fick bara svar av två av rektorerna. Då 

skickade vi själva ut mail till klasslärare och fritidslärare på det valda skolorna. Detta ledde 

dock inte heller till någon större framgång, då vi endast fick svar av en skola av fem möjliga. 

Då bestämde vi oss för att kontakta skolorna via telefon. Ändå var det svårt att få lärare att 

medverka, vilket ledde till att vi till slut blev tvungna att kontakta en skola som vi hade en 

gammal förbindelse till (skola A). (Mail till rektorerna och lärarna finns i bilaga 2 och 3) 

Den information respondenterna fick i mailet och per telefon var att studien skulle handla om 

samverkan i och utanför klassrummet, mellan klasslärare och fritidslärare, och att vi ville 

intervjua de olika lärargrupperna var för sig för att få veta vad de utvalda respondenterna hade 

för uppfattning i frågan. Vi önskade även att dessa lärare skulle ingå i samma arbetslag. När 

vi sedan fått intervjutillfällena godkända av de tillfrågade respondenterna så bestämde vi tid 

och plats med dem.  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser (skolor) för att dem skulle känna 

sig trygga och bekväma i situationen. Även för att dem inte skulle behöva förflytta sig, dåtid 

inte fanns till detta. Respondenterna fick själva välja plats att sitta på, exempelvis i ett 

klassrum, på fritids eller i personalens arbetsrum. (Vissa av dessa platser visade sig inte vara 

helt optimala, då spring i dörrar och telefonsamtal störde några av intervjuerna.) Vi inledde 

intervjuerna med att presentera syftet med vår studie. Därefter frågade vi respondenterna om 

samtycke och förklarade att dem när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Vi 

förklarade också att intervjuerna är konfidentiella och att personuppgifter anonymiseras i 

rapporten. Sedan bad vi att få spela in intervjuerna med en diktafon, vilket vi fick deras 

tillåtelse att göra. Detta för att resultatet skulle bli mer tillförlitligt och mer fullständigt. Då vi 
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kunnat lyssna igenom intervjuerna flera gånger för att inte missa eller glömma viktig 

information som behövs i vår studie. Och genom detta kunna analysera och ganska materialet 

i efterhand för att säkerställa tillförlitligheten i studien. Komplettering med anteckningar 

gjordes också under intervjuerna för att lättare kunna sammanfatta intervjuerna efteråt.  

Intervjuernas längd varierade från respondent till respondent och från skola till skola, 

beroende på hur mycket tid dem ansåg sig ha och vilket engagemang som fanns hos 

respektive lärare. Genomsnittlig tid för varje intervju var dock cirka 40 minuter. Vi har under 

våra intervjuer följt vår intervjuguide detta för att säkerställa tillförlitligheten i studien. Vår 

handledare Anders Hedman fick även innan intervjuerna läsa igenom intervjufrågorna, detta 

för att kontrollera att vi ställer frågor som ger oss svar på vårt problemområde. När alla 

intervjuer var gjorda delade vi upp ansvaret att titta på de olika lärargruppernas intervjuer. En 

av oss tog ansvaret för klasslärarna och den andra fritidslärarna. Allt inspelat material 

lyssnades igenom och sammanfördes med de anteckningar som förts under intervjun. Därefter 

bearbetades materialet in under olika rubriker som en första grovstrukturering. Efter att vi 

bearbetat intervjuresultaten grupperade vi det efter hur lärarna upplever och arbetar kring 

fenomenet samverkan. 

Intervjuguiden finner du i bilaga 1. 

Etiska frågor 
 

I vår studie har hänsyn tagits till de fyra etiska kraven information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande. Det första kravet information innebär att de som deltar i studien är informerade 

om studiens syfte och dess roll i studien. Även att deltagandet är frivilligt samt att dem när 

som helst under intervjun har möjlighet att avbryta (Vetenskapsrådet, 2002). Efter att vi har 

informerat respondenten om studien så ber vi om respondentens samtycke. Här får då 

respondenten ta ställning till om hen vill delta i studien. 

Respondenterna i studien informerades därefter också om konfidentialiteten, som innebär att 

deras identitet inte röjs när vi sammanställer våra data i rapporten. Det är vår roll som 

intervjuare att försäkra och hindra utomstående att kunna ta del av personuppgifter och övrigt 

material som kan vara etiskt känsligt. Vi har därför i vår studie bytt ut respondenterna och 

skolornas namn för att se till att känslig information inte kommer ut till allmänheten 

(Vetenskapsrådet, 2002). Då materialet enligt de etiska principerna ska vara utformat så att 

respondenterna i studien inte ska lida eller ta skada. Kvale & Brinkmann (2009) menar att 

forskarens roll och integritet har en stor betydelse för den vetenskapliga kunskapens 

hållbarhet och kvalitet. Det är av yttersta vikt att man som forskare inte använder sig av 

personuppgifter man fått ta del av i studiesyfte, till något annat än just den pågående studien.  

Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att de material som samlas in endast används 

till de som är syftet med studien. Detta informerar vi även respondenterna om innan intervjun 

börjar (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat  
 

Här nedan presenteras svaren utifrån forskningsfrågorna. Skolorna där intervjuerna skedde har 

vi gett namnen skola A, B, C och D. Fritidslärarna och klasslärarna namn är figurerade vi har 

valt att ge dem namn som börjar på deras yrkestillhörighet första bokstav, F för fritidslärare 

och K för klasslärare. För att du som läsare enklare ska kunna hänga med i resultatet och få en 

klar bild av vem som menar vad. 

Skola A är en F-6 skola som har ca 100 elever. På denna skola arbetar Frida och Kajsa. Frida 

har en fritidspedagogutbildning och arbetar som fritidspedagog och har arbetat på skolan i 19 

år. Kajsa arbetar som klasslärare på skolan och har en lågstadielärarutbildning som grund men 

har även vidareutbildat sig till specialpedagog. Kajsa har arbetat på skolan i över 30 år. 

Skola B är en F-6 skola som har ca 200 elever. På denna skola arbetar Frans och Katja. Frans 

har en Idrottspedagogutbildning men är anställd på skolan som fritidspedagog och har arbetat 

på skolan i 18 år. Katja är utbildad lågstadielärare och har arbetat på skolan i 30 år. 

Skola C är en F-6 skola som har ca 200 elever. På denna skola arbetar Freja och Kristina. 

Freja arbetar som fritidspedagog och har arbetat på skolan i ca 17 år. Freja är utbildad 

fritidspedagog. Kristina arbetar som klasslärare och har en grundlärarutbildning 1-7 med 

inriktning matematik och NO. Kristina har arbetat på skolan i 6 år.  

Skola D är en F-6 skola som har ca 200 elever. På denna skola arbetar Flora och Karin. Flora 

arbetar som fritidspedagog och har arbetat på skolan i 10 år. Flora har utbildning som 

fritidspedagog. Karin arbetar som klasslärare och har en mellanstadielärare utbildning. Karin 

har arbetat på skolan i 23 år. 

Samverkan i de gemensamma klasserna. 
 

När vi genomförde intervjuerna ute på skolorna så fick fritidslärarna och klasslärarna ta 

ställning till vad det ansåg att samverkan var för dem. En sammantagande bild av vad 

respondenterna menade att samverkan är, att nyttja varandras kompetenser och tar till vara på 

dessa i arbetslagen, men även att se hela elevernas dag. 

Det är viktigt att man ger och tar och har en ömsesidig respekt för varandra (Flora). 

En förutsättning är att man hjälps åt i och utanför klassrummet (Kristina). 

Att ta till vara varandras kompetenser, att ta vara på det man är bra på. Flera tänker 

bättre än en (Kajsa). 

Arbetar i arbetslag och tillsammans ser elevens hela dag. Att man i samverkan 

använder sig av varandras kompetenser för att utveckla eleverna på så sätt att det 

gynnar eleverna (Freja). 

Respondenterna på alla skolor utom en skola vara överens om att dem hade en väldigt god 

samverkan. På skola A ansåg klassläraren att dem hade en god samverkan medan 

fritidsläraren ansåg att den fugerade mindre bra. Anledningen till varför dem flesta ansåg att 

deras samverkan fungerade bra menade respondenterna, var att dem hade arbetat tillsammans 

under en längre tid. Detta anser dem bidrar till att dem lärt känna varandra och att dem ger 

och tar på ett annat sätt för att få samverkan att fungera. Lärarna anser även att det fungerar 

bra för att dem ”hjälps åt”, ”ställer upp för varandra” och ”trivs tillsammans”. Några 

respondenter menar även att det fungerar bra för att dem litar på varandras kompetenser och 

att de kompletterar varandra i arbetet kring samverkan.  
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Det går som på räls, vi är som ett kugghjul (Frans). 

 

Det är inte så mycket ditt och mitt utan vi hjälps åt (Karin). 

Dessa två citat visar på att respondenterna åsyftar att det har en god samverkan på skolorna 

och vad detta kan beror på. Fritidslärarna och klasslärarna i skola D och skola B är 

samstämmiga i deras svar om varför deras samverkan fungerar så bra. Skola D, Karin, hävdar 

att dem har en god stämning på skolan. Dem hjälps åt och att dem använder varandras 

kompetenser för att kompletterar varandra i arbetet. Skola D, Flora, anser att dem har ett 

öppet klimat mellan fritidsläraren och klassläraren vilket leder till en bra stämning. Om det är 

något som händer så hjälps det åt för att få det att fungera.  

På skola B, anser Frans att dem ställer upp för varandra. Det är ett bra klimat på skolan mellan 

alla lärare och det tror han beror på att fritidshemmet är väldigt starkt. Det finns brinnande 

fritidslärare på skolan som trycker på fritidshemmets rättigheter. Detta tror han leder till att 

klasslärarna har en större förståelse för fritidsverksamhet och att dem har en välfungerande 

verksamhet. Han tycker även att lärarna är duktig på att lyssna på varandra och dem är 

medveten om att bådas verksamheter är lika viktiga när det gäller att arbeta tillsammans för 

elevens hela dag.  

På skola B framhäver Katja att hennes arbetslag samverkar mycket just för dem trivs så bra 

tillsammans och att dem hjälpas åt. Hon menar att dem har jobbat med varandra länge vilket 

leder till att dem förstår varandra bra, att dem inte behöver prata med varandra så mycket för 

att få allt att ”klaffa”. Vidare anser hon att det beror på att dem har tillit till varandra och dem 

litar på varandras yrkeskompetenser och yrkesroller. Det anser hon är ”nyckel” för att kunna 

samverka.  

Respondenterna på dessa två skolor berättar liknande versioner inom det egna arbetslaget om 

varför deras samverkan fungera så bra. Respondenterna på skola D menar båda att varför 

deras samverkan fungerar så bra, är för att dem har en god stämning och att dem hjälps åt. På 

skola B anser båda att deras arbete med samverkan fungerar bra för att de hjälps åt och att det 

finns en tillit till varandra. Men även att dem ser varandras kompetenser som viktiga i arbetet 

med samverkan. 

En återkommande kommentar som vi får under intervjuerna är att samverkan ser olika ut och 

att arbetet ser olika ut beroende på vem dem arbetar med, men även hur det finns tid för 

samverkan.  

Om ni skulle fråga någon annan på skolan skulle ni förmodligen få ett annat svar 

(Katja). 

Skulle ni prata med en annan personal på skolan skulle det kunna skilja hur dem 

tänker kring och arbetar med samverkan (Karin). 

Respondenterna menar att det beror på vilken inställning kollegorna har till samverkan så ser 

den olika ut. Även beroende på olika ramfaktorer såsom, storlek på klass, terminens upplägg 

och direktiv från rektorn. Fritidslärarna anser att beroende på vilken syn rektor och ledning 

har på samverkan sker den på olika sätt. Två av fritidslärarna menar vidare att om rektor och 

ledning har en god insyn i vad samverkan är och om dem anser att detta arbeta är viktigt, så 

förändras arbetet runt samverkan. En av respondenterna säger att detta blev tydligt då deras 

tidigare rektor arbetade mycket för att lyfta fritidsverksamheten och hävdade att samverkan 

var viktigt. Medan deras nuvarande rektor inte anser att detta är lika viktigt. Fritidsläraren 

menar då att detta gör att fritidshemmet på ett annat sätt måste strida för sin verksamhet i 

samverkan. 
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Samverkan i de gemensamma klasserna fungerar olika 
 

Den sammantagna bilden är att fritidslärarna och klasslärarna samverkar på olika sätt. Det vi 

kunde tolka var fyra olika samverkansformer som vi här presenterar. Vi har valt att namn ge 

dem till samverkansform ett, två, tre och fyra för att göra det enklare att få en överblick när vi 

senare hänvisar till dem i texten. Respondenterna i studien använder sig inte av alla 

samverkansformer som vi kunde urskilja.  

Samverkansform ett är när fritidsläraren och klassläraren samverkar tillsammans i 

klassrummet. Där hävdar fritidsläraren och klasslärarna att klassläraren har huvudansvaret för 

att planera och att hålla i lektionen. Under lektionen hjälper klassläraren och fritidsläraren 

eleverna.  

Form två är när fritidsläraren och klassläraren har grupptimme. Den sammantagna bilden 

visar på att medan läraren undervisar i ett teoretiskt ämne, undervisar fritidsläraren i ett 

praktiskt eller estetiskt ämne. Där planerar dem sin egen lektion och håller i den. Klassläraren 

Kajsa förklara den genom att säga ”vi samverkar utmed varandra”.  

Samverkan formen tre påminner om den förra men i denna har fritidsläraren helklass och 

klassläraren har antingen planeringstid eller samverkar med en annan klasslärare på skolan.  

Fyra är när klassläraren och fritidsläraren samverkar i skilda lokaler kring samma ämnen. De 

arbetar då med ett tema där klassläraren ansvara för det teoretiska och fritidsläraren för det 

praktiska lärandet kring det aktuella ämnet.  

Lärarna på skola B arbetar med alla dessa ovanstående samverkanstyper men Katja på denna 

skola menar tillskillnad från dem andra klasslärare och fritidslärare att samverkan sker hela 

tiden. Eftersom alla som arbetar i klassen är på skolan samtidigt och tar hand om olika 

aspekter av lärandet och utveckling. Vidare trycker hon på att det inte går att dela in 

samverkan eller inte samverkan i hur mycket tid man samarbetar utan menar att samverkan 

gör dem hela veckan. Här uttrycker hon en femte samverkansform som grundar sig på att dem 

delar på eleverna och på ansvaret om elevernas lärande och utveckling. 

Respondenterna på skola A arbetar främst med samverkansform två och tre. Fritidsläraren 

menar att ibland samverkan dem med form ett men att det är få tillfällen, ”inte värt att räkna” 

hävdar Frida. De ämnen dem samverkar kring är musik och bild. Där ena är grupptimme och 

den andra har fritidsläraren själv när klassläraren har planering. Respondenterna på skola B 

använder sig av alla samverkansformer. De ämnen som dem samverkar kring är bild, elevens 

val och livskunskap under dessa ämnen har dem samverkansform två eller tre. I samverkan 

fyra så arbetar det med svenska språket. Respondenterna på skola C arbetar främst med 

samverkansform två men använder sig även av alla andra samverkansformerna. De ämnen 

dem samverkar kring är bild och musik. I samverkan form fyra arbetar dem bl.a. tillsammans i 

ämnena bild och NO. Respondenterna på skola D samverkar enbart med samverkansform 

fyra. Dock samverkar fritidsläraren med andra fritidslärare och klassläraren med andra 

fritidslärare kring samverkansform två och tre. Dock samverkar Karin och Flora bara med 

form fyra i ämnen matematik och SO. 

Det som framkom är att dem samverkar på liknande men ändå olika sätt då vissa skolor 

samverkar mer med den ena, än den andra samverkansformen. Den samverkansform som är 

minst frekvent är fyran. Respondenterna på skola B och C arbetar med samverkansformen 

fyra på vissa lektioner medan respondenterna på skola A inte gör det. Medan respondenterna 

på skola D arbetar enbart med samverkansformen fyra.  
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Även om denna typ av samverkan inte förekom i alla arbetslag. Visar den sammantagande 

bilden att dem som inte arbetar med denna typ av samverkansform eller bara gör det ibland, 

att om dem skulle få önska skulle detta vara den typ av samverkan som dem skulle vilja arbeta 

med.  

Denna beskrivning kommer då upp om hur det ser ut eller kan se ut när det arbetar med denna 

samverkansform. De flesta menar att klassläraren håller sina lektioner i klassrummet. 

Fritidsläraren får då information om vad klassläraren tänker arbeta med under den lektionen. 

Utifrån den informationen som fritidslärarna får från klassläraren så planerar dem egen 

lektion inom samma ämne. Denna lektion utförs då på ett annat sätt än i klassrummet, ofta en 

praktisk lektion som har samma fokus som klasslärarens lektion.  

Nyligen arbetade vi med temat dinosaurier då arbetade klassläraren med teorin 

medan vi arbetade praktisk, vi gjorde dinosaurier landskap och dinosaurier i 

cernitlera (Flora). 

Det är fantastiskt med samverkan. Vi gör det som vi är bra på och fritids arbetar med 

de som dem är bra på (Karin). 

Samverkansplaneringstid är ett återkommande samtalsämne under intervjuerna. Denna tid är 

knapp och i vissa arbetslag finner inte tid till samplanering. Två av samverkansarbetslagen har 

ingen planering medan de resterande två har i snitt 45 minuters samplanering i veckan. Under 

denna tid samtalar dem främst om eleverna i den gemensamma klassen. Dem samtalar även 

om det de har planerat och ger då information om varandras planering.  

Vi kaffekopps planerar. Det är inte optimalt men det fungerar (Flora). 

När vi ställer frågan om dem skulle vilja ha mer samverkan så svarar det flesta klasslärare att 

dem skulle vilja ha det. Samtidigt som det säger att det inte är möjligt dåtid eller planeringstid 

till detta inte finns. Dem flesta klasslärare menar att det beror på vilken typ av samverkan som 

ska bedrivas. Om det är den samverkan då fritidsläraren går in och stöttar i klass anser de att 

denna tid kan dem inte få för lite av. Medan nästan alla fritidslärarna i studien vill inte ha mer 

samverkanstid. För att de anser att det påverkar deras huvuduppdrag fritidshemmet och menar 

att då försvinner det tid därifrån.  

Samverkan för vem? För att täcka upp tid i klasslärarnas scheman?(Frida). 

Mer samverkanstid, Nej, det skulle jag inte vilja ha. Det tar mycket tid med 

samverkan. Tid som jag vill lägga på fritidsverksamhet (Flora). 

Kajsa tycker inte heller att det behövs mer samverkan. Men om det handlar om att 

fritidsläraren kommer in och hjälper, menar hon att den kan man inte få nog av. 

Kristina har en annan åsikt och menar att hon gärna har mer samverkan om det handlar 

om att förbättra den rådande samverkan, genom att ha möjligheten till mer 

samplanering.  

Fritidsläraren Kajsa som uttrycker detta menar även att arbetet kring samverkan ibland kan 

upplevas som att det är för att det finns för lite folk i skolan. Hon menar att då kan det tas 

personal från fritidshemmet, för dem har ingen verksamhet under förmiddagarna. 

Fritidsläraren hävdar då att klasslärarna glömmer bort att fritidslärarna har en egen 

verksamhet. 

Man vill ju inte bli skolans högra hand (Flora). 

 

Man får akta sig så att inte skolan äter upp en. För dem behöver alltid mer personal 

och tror att vi har all tid i världen att ge till dem (Freja). 
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Ett återkommande tema är att fritidslärarna anser ibland att dem måste kämpa för den 

samverkan som dem vill ha. För att skolan är i behov av resurser och fritidspersonal är dåliga 

på att säga nej.  

Dessa typer av åsikter framkommer inte av klasslärarna i studien. Dem menar istället att 

samverkan i den bemärkelsen att fritidsläraren kommer in i klassen nästan inte har några 

negativa inslag. Kristina lyfter lite kort upp en vanlig åsikt som framkommer från de flesta 

klasslärarna, att dem blir fler som ser eleverna och att kunna hjälpas åt med ansvaret. Det är 

dock en i studien, Karin som anser att denna typ av samverkan inte är nödvändig. Då det är 

många elever i klassen så vinner dem mer på att dela den och låta eleverna lära på ett annat 

sätt och ” att jag då får mindre elever i klassrummet, är fantastiskt bra” (Karin). 

 

Påverkan på samverkan  
Vi undersökte om dem hade någon lokal samverkansplan och hur dem upplevde Lgr 11, men 

även vad dem ansåg att målsättningen med samverkan är. Detta för att ta reda på hur det 

påverkar och styr skolornas arbete i den gemensamma klassen.  

Ingen av respondenterna menar att dem har några lokala styrdokument kring samverkan om 

hur samverkan ska eller bör fungera på skolan. I studien framkommer det att samverkan 

fungerar olika då det inte bara skiljer sig hur mycket samplanering som arbetslagen har men 

även hur dem arbetar. Utan även hur mycket samverkans tid arbetslagen har tillsammans. De 

flesta respondenterna menar att detta beror på vad det finns för behov i den gemensamma 

klassen och hur skolorna lägger sitt schema. Det framkommer även att skolor i studien menar 

att det inte finns några direktiv hur mycket samverkan fritidsläraren och klassläraren ska ha 

tillsammans.  

Den sammantagna bilden visar på att den tid som blir över när fritidsläraren och klassläraren 

har lagt sina scheman i deras huvudverksamheter går då till samverkan. De flesta förklarar att 

skolan lägger schemat uppifrån och ner och att fritids lägger schemat nerifrån och upp. Vidare 

anser några respondenter att otydliga riktlinjer är ett problem när det gäller arbetet kring 

samverkan. 

Katja menar att det inte finns några direktiv hur mycket tid fritidsläraren ska gör i 

skolan utan det bestäms från fall till fall. ”Att det inte finns några bestämmelser är 

antagligen ett problem” (Katja). 

Frans menar att rektorn inte ger så tydliga direktiv för samverkansarbetet men menar 

även att rektorn har god uppfattning vad ”fritids går för” (Frans). 

Kajsa önskar att rektorn kunde ha tydliga direktiv hur mycket tid som ska gå till 

samverkan. För nu upplever hon att det känns konstigt att lägga schemat då 

samverkanstiden ligger till grund för hennes önskan eller behov, ” hur mycket vågar 

man önska? (Kajsa). 

 

Här framkommer det att det kan vara ett problem med att samverkan inte har några tydligare 

ramar, men även att det är viktigt att rektorn är tydlig och har insyn i arbetet med samverkan. 

Denna otydlighet menar respondenterna leder till att ingen egentligen vet hur man bör arbeta 

och inte vet hur mycket tid som ska läggas på samverkan. Vidare framkommer det att tydliga 

regler och riktlinjer skulle göra det enklare att samverka, för då skulle alla veta hur man ställer 

sig till detta. 
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Freja berättar att fritidslärarna på skola C håller på att utveckla en samverkansmodell för att 

hon anser att samverkanstiden är viktig och den skulle bli ännu bättre om det fanns ramar och 

regler. I denna modell menar Freja att det ska bli tydligt vilken typ av samverkan som 

kommer att bedrivas i de ämnen som blir aktuella. Hon menar att skolan hon arbetar på har 

olika mycket samverkanstid som beskrivs ovan, vidare berättar hon att detta vill dem som 

arbetar på skolan ändra på. Hon trycker på att dem ska göra upp direktiv så att det inte ska 

spela någon roll i vilken klass fritidsläraren jobbar mot, i hur mycket samverkans tid dem ska 

ha. 

Hur lärarna tolkar Lgr 11 kring samverkan skiljer sig åt en del då några inte anser sig veta vad 

som står om samverkan i Lgr 11. Medan några menar att det har blivit tydligare utskrivet i 

den nya läroplanen. Några av dessa preciserar vad som har blivit tydligare genom att säga att 

det har blivit tydligare när det handlar om att det sker ett lärande under hela dagen både i 

skolan och på fritidshemmet.  

Vad står det där, det måste jag kolla upp (Kajsa).  

Nu är fritids en erkänd läromiljö (Freja). 

Lgr11 är ryggraden i vårt arbete, och det är viktigt att den är tydlig! (Flora). 

När det i stället för Lgr 11 får frågan om deras målsättning med samverkan beskrivs detta. Att 

den sammantagna bilden visar på att målsättning för respondenterna är att utgå ifrån elevens 

behov och att hjälpas åt att se elevens hela dag. Även att det finns fler som ser eleven med 

olika ögon och att dem tillsammans utgår ifrån att de är olika kompetenser som gagnar eleven 

i deras utveckling.  

Att ge eleverna möjlighet att växa och att skapa flera förutsättningar för eleverna att 

lära sig och att utvecklas (Freja). 

Att se alla elever under hela dagen (Frans). 

Att man tillsammans kan lägga pusslet (Flora.)  

Barnen ska få det så bra som möjligt, att de ska lära sig så mycket som möjligt och att 

deras dag ska vara säker (Kristina).  

Det visar sig här att deras målsättningar utgår från att dem vill att eleven ska ha en trygg och 

utvecklande lärande miljö där det är viktigt att eleven har flera vuxna i sin närhet som kan ge 

flera förutsättningar för att lärande ska ske. 

 

Sammanfattning  
 

Resultatet inleds med en/olika definitioner om vad respondenterna i studien anser att 

samverkan är för dem. Den gemensamma bild som visas är att respondenterna menar att 

samverkan är när dem nyttjar varandras kompetenser och att dem tillsammans kan se 

elevernas hela dag. 

Vidare visar även resultatet på att övervägande delen av respondenterna anser att dem har en 

god samverkan. Det framkommer även varför dem anser att de har en god samverkan i 

respektive arbetslag. Detta för att de flesta menar att dem hjälps åt, ställer upp, trivs 

tillsammans och att dem använder och litar på varandras kompetenser. Resultatet visar även 

på att dem arbetar olika med samverkan i respektive arbetslag. Detta menar respondenterna 

beror bland annat på ledningen och rektorn på skolan.  
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Även om samverkan ser olika ut på de valda skolorna, visar resultatet att alla har en 

genomgående och klar bild av hur dem skulle vilja att samverkan fungerade. Två av skolorna 

i resultatet menar att dem arbetar på detta sätt. Dock ser det brister i detta arbete när det gäller 

planering. Planering är ett ämne som är återkommande i intervjuerna, här anser 

respondenterna på att den ofta är för korta eller helt obefintliga. 

De flesta fritidslärarna i studien menar att dem till en viss del måste kämpa för att få den 

samverkan som dem vill ha. Medan klasslärarna är nöjda för all tid dem kan få till samverkan. 

Det framkommer även i resultatet att skolorna som vi intervjuat på inte har några lokala 

styrdokument när det gäller samverkan. Respondenterna menar dock att dem skulle vilja ha 

tydligare ramar runt arbetet med samverkan. Både för att veta vilka riktlinjer som gäller men 

även för att ha något att förhålla sig till när dem till exempel ska lägga scheman. De flesta 

fritidslärarna menar att den har blivit tydligare, medan övriga respondenter medger att dem 

inte har en stor kunskap om vad som står om samverkan. Dock visar det sig att de 

målsättningar som respondenterna beskriver är väldigt lika det riktlinjer som finns i Lgr 11.  

 

Kompetensernas nyttjande under samverkanstid 
 

Alla klasslärare i studien anser att dem är kompetenta i alla ämne de undervisar i. Två av 

lärarna anser att dem har extra kompetenser i svenska genom sin utbildning. Vidare menar 

alla klasslärarna att alla deras kompetenser nyttjas i skolsamverkan. Dem är alla behöriga att 

undervisa i alla ämnen men alla lärare undervisar inte i alla ämnen. Den sammantagna bilden i 

studien visar på att klasslärarna inte undervisar i idrott, bild och musik. Detta på grund av att 

de flesta anser att dem har bristande kompetenser i att undervisa i dessa ämnen. 

Jag önskar att jag hade kompetens i att rita och måla med jag är väldigt dålig på det 

(Kajsa).  

Till och med bild och det är tur de inte utnyttjar det (Kristina). 

Vidare hävdar Kristina att hon litar på fritidslärarna och Frejas kompetens i bild och säger att 

”dem får något riktigt bra för varken jag eller Kinna (hennes samverkans lärarkollega) är 

intresserade av att ha bild, så då får dem det bästa och samtidigt så får vi samverka med 

varandra”. 

Här uttrycks också en annan anledning om varför Kristina anser att det är bra med att 

samverka med fritidsläraren. Kristina nämner att det ger henne en möjlighet till att få en 

gemensam tid tillsammans med sin samverkanskollega. Men även att fritidslärarna får det 

bästa genom att dem får undervisa i bilden. En annan sammantagande bild av varför dem inte 

undervisar i dessa ämnen är att de ser det som en möjlighet i att få dela klassen så att läraren 

kan undervisa i ett annat ämne när fritidsläraren undervisar i ett annat ämne. Detta anser dem 

är fördelaktigt för att eleven ska få mer tid med klassläraren. 

Två av fritidslärarna på skolan har bilden för då kan man dela in klassen (Katja).  

Det är bra att fritidsläraren kan ha bilden för då kan man ha halvklass och det hade 

inte fungerat att ha helklass i engelska (Kajsa). 

En av lärarna uttrycker en annan orsak till varför hon inte undervisa idrott. Kajsa berättar att 

det är bra att fritidsläraren kan ha idrotten eftersom ”det går mycket tid, så som förflyttningar 

mellan lokaler och att vara med under duschningen. För då kan jag göra annat så som att 
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planera”. Kajsa uttrycker här en fördel med att samverka med fritidsläraren genom att hon får 

mer tid till att planera då hon inte undervisar i idrott.  

Så som klasslärarna är det flesta fritidslärare väldigt nöjd med hur deras kompetens används 

under samverkanstid. Genom att dem på ett eller annat sätt får arbeta med det har kompetens 

i. De flesta anser sig ha kompetenser i idrott, bild, socialkompetens och att arbetat praktiskt 

med de teoretiska ämnena. Dem har undervisat i dessa ämnen men numera gör det inte det i 

alla ämnen då dem saknar behörighet på grund av de nya kraven. Även om det är väldigt 

nöjda med hur deras kompetens används så uttrycker dem en önska om att få använda sin 

kompetens mer. 

Flora menar att ”mina kompetenser inte används på sammas sätt som tidigare” nu 

mera får hon vara med på de lektioner hon tidigare ansvarade för. Hon ställer sig 

frågan ”vad är vår roll egentligen?” Vidare säger hon att ”när denna tanke har satt sig 

måste man gå vidare fundera, vad vill jag göra? och vad vill jag uppnå?” Vidare 

trycker hon på att hennes kompetens används numera i olika ämnen. ”Hur mycket 

måste man precisera, vad man gör?” 

Freja anser att hennes kompetens används fullt ut är när hon och läraren samverkan 

kring ett ämne och Freja arbeta med den praktiska delen av det lärandet. 

Frans menar att en optimal samverkan skulle var att kompetenserna nyttjades fullt ut. 

Och den kompetens han då åsyftar är ge ett annat perspektiv på lärandet, idrott och 

bild, livskunskap.  

Frida har en annan åsikt än de andra och anser att hennes kompetens inte tas till vara 

på då, utan hon får undervisa det skolan har behov av. ”Samverkan sker på skolans 

premisser, för att läraren ska kunna bedriva ålders homogena lektioner” vidare säger 

hon” samverkan för vem? För att täcka upp tid i lärarens schema”. Frida uttrycket att 

det ämnen hon undervisar i vill hon inte läsa upp, då hon uttrycker en oro om att få 

mer samverkanstid och där av förlorar mer tid till sitt huvuduppdrag, fritidshemmet. 

 

Även om alla utom Frida upplever att samverkan fungerar bra och att deras kompetens nyttjas 

framkommer det här från Freja och Frans en önskan att dem skulle användas mer där deras 

kompetens ligger. Däremot uttrycker Flora en osäkerhet kring sitt nya uppdrag, att hennes 

kompetens inte tas till vara på samma sätt då hon inte har behörighet att undervisa längre. 

Dock anser hon ändå att även om kompetensen inte tas till vara på samma sätt så får hon ändå 

nyttja sin kompetens i skolan. Frida däremot har en annan åsikt än dem andra då hon menar 

att hon samverkar på skolans premisser. En annan sammantagande bilden av fritidslärarna är 

att dem uttrycker i sammanband med hur deras roll nyttjas, huvudsaken är att eleverna får sina 

behov tillgodosedda. 

Huvudsaken att barnen få det de behöver (Flora).  

Man vill alltid se arbetet utifrån elevernas bästa och utgå ifrån deras behov (Frida).  

Det viktigaste med samverkan är att barnen känner sig trygga, sedda och mår bra 

(Freja). 

Dessa olika åsikter uppkommer under intervjun och det framkommer att från fritidslärarna så 

handlar samverkan mycket om att den ska ske utifrån elevernas behov. En av fritidslärarna, 

Frida uttrycker att hon vill se de utifrån deras bästa, men hon uttrycker även i intervjun att det 

är kompetenserna som är det viktiga, för då får eleverna ut det bästa av samverkan. Vilket kan 

ses som en motstridig åsikt.  
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Rollfördelning i samverkan 
 

Den sammantagna bilden är att klasslärarna anser att deras uppgift i klassrummet inte skiljer 

sig åt vare sig det är under samverkanstid eller ej. Dem uttrycker att deras uppgift som 

klasslärare ligger i att lära eleven kunskaper, socialkompetens och se till att eleverna når 

målen.  

Karin menar att under samverkans tid ser hon sin pedagogiska uppgift som hon alltid 

gör vare sig det är samverkan eller ej. Klassläraren anser att hennes roll i elevgruppen 

och i klassrummet är att undervisa i det teoretiska bitarna. Hon säger att det är hennes 

uppgift att eleverna når målen i skolan och att detta är viktigaste uppgiften hon har i 

klassen. Sen menar hon även att det är hennes men även alla på skolans uppgift att få 

eleverna att känna sig trygga i skolansmiljö.  

Katja ser sin pedagogiska uppgift undersamverkans tid är att lära eleverna kunskaper 

och social kompetensen och menar vidare att det inte är någon skillnad om det 

samverkan eller ej. 

Kristina har en liknande åsikt om sin uppgift och menar att hennes pedagogiska 

uppgift är att planera och styra undervisningen.  

Fritidslärarna menar däremot att beroende på viken samverkansform som dem för tillfället 

arbetar med förändrar deras pedagogiska uppgift. Om dem har egna lektioner är dem ytterst 

ansvariga men om dem har halvkalas och arbetar med samma tema som klassläraren är deras 

roll att planera en lektion efter vad klassläraren har planerat. När fritidsläraren och 

klassläraren har samverkansform ett, när dem båda är i klassrummet samtidigt menar hälften 

av fritidslärarna i studien att deras roll i klassrummet är att vara ”resurs”.  

Freja menar att när hon är inne i klassrummet är hon mer som en” resurs” men hon 

anser att det inte är något negativt men menar vidare att hennes kompetens inte fullt ut 

nyttjas vid dessa tillfällen.  

Frida anser att när hon är i klassrummet är hon en ”resurs” mot läraren en och en 

hjälpande hand i arbetet.  

Dessa två fritidslärare har en liknande syn av hur man som fritidslärare används i skolan. De 

menar vidare att denna typ av samverkan inte är en optimal tid i samverkan då man inte tar 

tillvara på kompetenserna fullt ut genom att dem får rollen som” resurs”. Men när dem har 

egna lektioner eller arbetar med den praktiska delen kring ett ämne i samverkan med 

klassläraren anser dem inte att deras roll blir som en ”resurs”. Några av klasslärarna är inne på 

samma sak och menar att fritidsläraren har samma roll som dem när de har egna lektioner och 

ibland även under grupptimmar. Men när det har samverkansform ett, alltså samverkar 

tillsammans i klassrummet blir deras uppgift att ”stötta” undervisningen. 

Katja menar att när fritidsläraren är inne i klassen är hans uppgift att ”stötta” 

undervisningen. 

Kristina hävdar att fritidslärarens uppgift är att ”vara hjälpare” och ”extra jag”. 

Kajsa menar att fritidsläraren” är mer som en resursperson eller en assistent”. 

Som framgår här är att fritidlärarens roll förändras beroende på samverkansform skolorna 

arbetar med. Den sammantagna bilden blir då att både fritidslärarna och klasslärarna anser att 

då fritidslärarna samverkar i klassrummet så blir dem en ”resurs ”eller ”stöttare”. Även att 

klasslärarens roll var mycket mer tydlig och rak då dem anser att det inte spelar någon roll om 

det är samverkans tid eller inte så menar dem att deras roll är den samma.  
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Det finns alltså en viss samstämmighet i hur dem ser på varandras pedagogiska uppgift i 

arbetslagen och mellan yrkesgrupperna. Fritidslärarna menar att klasslärarens huvuduppdrag 

är att ha huvudansvaret för elevernas lärande och att lära dem det teoretiska aspekterna kring 

lärandet. Dock har klasslärarna lite svårare att precisera vad fritidslärarnas pedagogiska 

uppgift är då dem har många olika. En av klasslärarna hävdar att dem ”gör allt”. Vidare menar 

de flesta att dem har samma uppgift som dem har förutom att de inte planera lektionen. Men 

när dem har egna lektioner som dem planerar har de exakt samma uppgift. Vidare menar dem 

även att när dem är i klassen är deras uppgift att ”stötta” undervisningen” viket visar på att 

fritidsläraren har olika roller beroende på vilken samverkansform dem arbetar med.  

Det framkommer även att de flesta fritidslärarna på ett eller annat sätt i intervjun uttrycker vad 

man inte vill göra och vad man måste göra under samverkanstid.  

När samverkan sker i klassrummet vill man inte vässa pennor eller rätta läxor utan 

man är bara där för elevernas skull (Frans).  

Freja menar att man som fritidslärare måste stå på sig så man inte blir ”uppäten av 

skolan ”eftersom skolan alltid är behov av folk.  

Vidare uttrycker Frida en något olik åsikt att fritidslärare allt för länge har gett skolan 

de som dem behöver för att bli accepterade i skolans miljö. Även om det vara länge 

sedan som fritidslärarna flyttade in i skolansmiljö så har det funnits en vilja att ställa 

upp på skolan. Men nu när det har börja märkas på fritidshemmets egen verksamhet 

och fritidsläraren vill ha tillbaka tiden och hävdar sin roll så blir det inte uppskattat 

ifrån skolan, eftersom att de alltid är i behov av folk. 

Här framkommer det att fritidslärarna måste vara tydlig med hur sin roll i samverkans ska 

användas så att dem inte får uppgifter dem inte vill. Men även att skolan alltid har behov av 

resurser så är det viktigt att kunna säga ifrån så att tid inte försvinner från fritidsverksamheten 

till skolan.  

Många av klasslärarna anser att dem känner sig styrda av sitt uppdrag genom att dem bland 

annat måste sätta betyg. Medan ingen av fritidslärarna nämner att de känner sig styra på något 

sätt. En fritidslärare (Flora) uttrycker raka motsatsen mot vad klasslärarna menar och anser att 

hennes yrke är så fritt.  

Det mest fantastiska med vårt yrke är att man själv styr mycket av det som ska hända 

och vad dagen ska innehålla för aktiviteter (Flora).  

Enorm press på sig när det gäller nationella prov, betygssättning och omdömen 

(Karin). 

Sammanfattning  
 

Under denna del av resultatet har det handlat om kompetenser och hur dessa används under 

samverkanstid. Även om roller som de olika lärarkategorierna har och får. Det visar sig i 

studien att alla klasslärare känner att dem har kompetenser för att undervisa i alla ämnen. 

Dock undervisar dem inte i alla ämnen. Klasslärarna anser att det är bra att fritidslärarna kan 

ta några av lektionerna för att de ska få tid till andra uppgifter och för att dem ska kunna dela 

på klassen.  

Även fritidslärarna uttrycker sig nöjda med hur och i vilken utsträckning som deras 

kompetenser används i samverkan, uttrycks även en önskan om att få använda sina 

kompetenser mer. Fritidslärarna har kompetenser i sociala, praktiska och estetiska ämnen. 

Dem undervisar i dessa ämnen på ett eller annat sätt. 
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När frågan om roller uppkommer under intervjun visar studien att fritidslärarna menar att 

huvudsaken är att elevernas behov blir tillfredsställda. Samtidigt som bilden av att det 

viktigaste är att kompetenserna nyttjas på rätt sätt, för att gynnar eleverna bäst. Vidare 

framkommer det att de flesta anser att deras roll skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

samverkansform som sker. Klasslärarna i studien hävdar att deras roll inte skiljer sig åt vare 

det är under samverkan eller inte. När respondenterna får berätta om varandras kompetenser 

kommer det fram en samstämmig bild om hur dem ser på varandra och dem själva i 

samverkan.  

I studien framkommer det att både klasslärarna och fritidsläraren menar att fritidslärarna får 

rollen som hjälpare eller resurs men det sker bara när dem samverkar i klassrummet 

tillsammans med klassläraren och inte när dem samverka under bl.a. grupptimme. Det visar 

sig också i studien att det är lättare att visa på vad en klasslärare har för roll än vad en 

fritidslärare har för roll då fritidsläraren har olika uppgifter eller roller i samverkan.   

 

  



30 
 

Analys  
 

Under denna rubrik kommer svaren på forskningsfrågorna att analyseras i relation till 

litteratur som tidigare beskrivits.  

Arbetet med samverkan i de gemensamma klasserna  
 

Samverkan för respondenterna är att hjälpas åt och att nyttja varandras kompetenser. 

Danermark (2003) menar att ta till vara varandras kompetenser är a och o när samverka ska 

ske. Respondenterna menar även att samverkan är när dem hjälps åt kring eleverna och att det 

finns respekt för varandra. Danermarks samverkans definition är att tillsammans arbetar med 

medvetna målinriktade handlingar. I studien fram går det att respondenterna arbetar med 

medvetet handlingar med att hjälpas åt i arbetet med eleverna för att dem ska få det så bra 

som möjligt.  

Studien visar på att lärarna på de undersökta skolorna utom en lärare anser att de har en god 

fungerande samverkan. Anledningen varför dem menar att den var god berodde på det som 

tidigare beskrivit ovan vad samverkan är för dem men de tycker även att den fungerar bra för 

att de hjälps åt. Lärarna menar också att dem trivs att arbeta med varandra och att båda 

yrkesgruppernas perspektiv är viktiga i arbetet med eleverna kring samverkan. 

Respondenterna menar alltså bl.a. att personkemin mellan dem är viktig för att en god 

fungerande samverkan ska skapas. Detta hävdar Danermark (2003) är en myt, då han anser att 

det är gemensamma målen och viljan som styr och inte nödvändigtvis personkemin dem 

emellan. Men det är inte bara personkemin dem anser är anledning till varför den fungerar bra 

utan även som Danermark menar, att en vilja måste finnas för att ha en god fungerande 

samverkan. Detta visar respondenterna när de uttrycker att dem har en vilja att hjälpas åt och 

att använda varandras kompetenser i samverkan för elevernas skull. Den respondent som 

ansåg att de inte hade en god samverkan menade att vem samverkar jag för, min eller för 

skolans skull. Detta perspektiv styrks av Skolverket som i skriften fritidshemmet – lärande i 

samspel med skolan (Skolverket, 2011a) hävdar att för att en god samverkan ska ske, krävs 

det att alla parter känner att det har något att vinna på samarbetet i samverkan.  

Dock visar Kärrby (2000) att skolan har ett övertag. Hon menar att samverkan ofta sker inom 

villkoren för skolan. I vår studie framgår det, att fast det flesta respondenter menar att 

samverkan fungerar bra, så anser alla fritidslärare och några klasslärare att dem gärna skulle 

vilja arbeta med samverkansform fyra som är temaarbetet. Då alla fritidslärare har denna 

önskan att arbeta på detta sätt kanske det är som Kärrby påstår ändå att skolan är den som 

sätter rammarna för samverkan. Hansen (1999) menar att det ser olika ut på skolorna och 

vissa ser vinsterna med samverkan medan andra anser att de olika yrkesgrupperna sköter sina 

egna verksamheter. I vår studie visar det sig även att respondenterna har uppfattningen av att 

samverkan ser olika ut.  

Samverkansformer och planeringsbrist 

Det som framkom i vår studie var att vi kunde urskilja fyra olika samverkansformer. De flesta 

arbetade minst med tre av dessa former men på olika sätt. Samverkansform fyra menar lärarna 

är en typ av drömsamverkan. Det flesta i studien menar då att det är för att då används deras 

olika kompetenser på ett bra kompletterande sätt. Skolverkets (2011a) rapport exemplifierar 

vad en god samverkan kan vara. Dem lyfter temaarbete som ett exempel hur en god 

samverkan ser ut där fritidslärare och klasslärare använder sig av sina yrkeskompetenser på 

bra sätt. Vidare beskrivs även att planering, genomförande och utvärdering är ett gemensamt 

ansvar som ska gynna eleverna (Skolverket, 2011a). Det gemensamma ansvaret och 
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genomförandet blir tydligt när respondenterna beskriver att dem har ett gemensamt ansvar att 

genomföra en lektion, men på två olika sätt. Dock hävdar lärarna att det inte finns tid till 

planering i den utsträckning dem hade önskat, detta ser respondenterna som en brist i deras 

arbete. Resultatet visar att två skolor inte har samverkansplanering medan de andra två har ca 

45 minuter per vecka. Som Skolverket (2011a) hävdar är förutsättningen för en god fungerade 

samverkan. Danermark (2003) visar på att samverkan tar tid, tid som kan vara svår att hitta då 

de dagliga arbetsuppgifterna tar mycket tid. I resultatet framkommer det att respondenterna 

menar att det är en brist att dem inte har tid till att planera sin samverkan. Samtidigt som dem 

även hävdar att samverkan fungerar bra så vill de flesta av respondenterna inte har mer 

samverkan. På grund av att dem ser ett problem i det Danermark (2003) tidigare visat på att 

samverkan tar tid. Det är bara en av respondenterna som uttrycker en vilja till mer 

samverkanstid om det skulle handlar om att förbättra den rådande samverkan. Då många 

klasslärare i studien kan tänka sig mer samverkan om det handlar om samverkansform ett då 

dem menar att denna samverkansform kan de aldrig få för mycket av. Denna samverkansform 

tar inte tid på samma sätt anser lärarna, då fritidsläraren bara kommer in och hjälper till. De 

flesta fritidslärare i studien menar att de inte var lika intresserade av samverkansfrom ett. Dem 

hävdar även att dem behöver kämpa för den samverkan de vill ha. Dem hävdar att skolan är i 

behov av extra resurser och några fritidslärare i studien menar att dem är dåliga på att säga 

ifrån, så att inte tid tas från deras huvuduppdrag. Calander (1999) menar som de flesta 

fritidslärare framhåller att då behovet finns, kan resurserna föras över från fritidshemmet till 

skolan.  

Styrning  

Detta menar då de flesta lärarna i vår studie beror på vilken rektor och ledning skolan har. 

Vilken förståelse hen har för samverkan och i vilken grad som ledningen anser att samverkan 

är viktig. Respondenterna anser att vikten av en fungerande eller ickefungerande samverkan 

beror mycket på rektorn och hur väl insatt rektorn är. Denna bild av ansvar som 

respondenterna beskriver fram fålls av Lgr 11, rektorn har ett viktigt uppdrag att se till att 

samverkan mellan skolan och fritidshemmet bidrar till att berika elevernas utveckling och 

lärande (skolverket 2011b). På de skolorna där alla i arbetslaget ansåg sig ha en god 

samverkan menar även att rektorn hade god insyn i arbetet med samverkan men att rektorn 

inte gav ramar för arbetet. På skola A där lärarna var oense om dem hade en god samverkan 

eller inte, visade det sig att de respondenterna som önskade sig en tydligare rektor med 

direktiv om hur mycket samverkans tid dem skulle ha. Då lärarna menade att rektor överlät 

detta ansvaret till dem. Danermark (2003) visar på att detta kan medföra inslag av oro. Detta 

kan leda till irritation vilket kan skada samverkansprocessen. Vidare anser han att ledningen 

bör ha riktlinjer i samverkansarbetet. Han menar även om detta inte finns kan det skapa 

konflikter och maktkamper mellan fritidsläraren och klassläraren.  

En lärare på skola A uttrycker detta genom att ställa sig frågan, hur mycket tid vågar man 

önska sig. Då samverkansönskningen ligger till grund för hur mycket samverkan klassläraren 

och fritidsläraren har. Lärarna önskar sig tydligare riktlinjer för att denna komplikation inte 

skall uppkomma. Detta kan då kopplas ihop med att klassläraren i fråga är rädd för att komma 

i konflikt med fritidsläraren. Denna ytterligare aspekt på makt visar Danermark på, då han 

även lyfter prestige. Danermark menar att de olika yrkesgrupperna har olika prestige och makt 

och desto större dessa är ökar risken att detta kan hindra arbetet med en god samverkan. 

Respondenten nämner att hur mycket samverka som finns grundar sig på hennes önskningar. 

Hon anser sig ha makt att bestämma hur mycket samverkan som skall ske, dock känner hon 

att detta känns fel och önskar att rektor borde bestämma detta. Detta menar då även Hansen 

(1999) är en viktig aspekt då hon anser att tydliga riktlinjer ligger till grund för en Jämlik 

arbetssituation. Lärarförbundet (2001) menar att när det har skapats en god samverkan har det 
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berott på klasslärarna och fritidslärarna. Genom att de har utformat arbetsuppgifterna och 

organisera arbetet tillsammans på skolan. Genom att tillföra dem denna uppgift kan som en 

respondent menar, bli det en obekväm situation som kan ledda till en konfliktsituation.  

Som framgår ovan så har det intervjuade lärarna inga tydliga riktlinjer att förhålla sig till. När 

respondenterna sedan får frågan om dem har några lokala styrdokument angående samverkan 

så blir det ett naturligt svar att dem inte har några. Dock finns det inget krav på ett lokalt 

dokument för samverkan så som det gör med likabehandlings plan. En av skolorna i studien 

håller nu på med att utforma en samverkansplan för att det ska finnas tydliga riktlinjer på 

skolan att arbeta efter. Så att det inte ska variera hur mycket tid fritidsläraren gör beroende på 

vilken klass dem arbetar i. Studien visar just på detta, att hur mycket samverkans tid 

respondenterna har beror på behovet i klassen. De flesta är ändå styrda av att deras schema 

ska utgår ifrån deras huvudverksamhet.  

När vi frågar om den statliga styrningen Lgr 11 när det gäller samverkan, framkommer det att 

några inte har kunskaper och andra menar att den har blivit tydligare. Ingen nämner dock eller 

är ens i närheten av vad Lgr 11 beskriver om ”samverkan ett ömsesidigt möte mellan de 

pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling 

och lärande” (Skolverket 2011b s.10). Eller att arbeta med samverkan ska utvecklas för 

elevernas mångsidiga lärande och utveckling (Skolverket 2011b). Men när det själva får 

berätta om deras egen målsättning, framkommer en bild som är lik den Lgr 11 vill förmedla. 

Den sammantagna bilden av deras målsättning är att skapa trygga och utvecklande lärande 

miljöer. Respondenterna menar vidare att fler lärare med olika utgångspunkt ger större 

förutsättningar för lärande. Olika utgångspunkter ger större förutsättningar för lärande som 

respondenterna menar kan förbindas med det Lgr11 vill förmedla, att utveckla elevers 

mångsidiga lärande och utveckling.  

 

Kompetensernas nyttjande under samverkanstid 
 

I studien framgår det att klasslärarna anser sig har kompetenser i det ämnena som dem 

undervisar i men även i en del av ämnena som dem inte undervisar i. Även om dem inte ser 

sig ha kompetenser i att undervisa i alla ämnen så är klasslärarna behöriga i alla ämnen. De 

ämnena som dem ser sig ha mindre kompetens i visar sig under intervjuerna vara det estetiska 

och praktiska ämnena. Det visar sig i studien även att dessa ämnen ofta undervisas av 

fritidslärarna på skolan. Hjelte (2005) menar att när fritidsläraren undervisar beror detta på om 

fritidsläraren har kompetens i ämnet eller ett intresse som klassläraren inte har. Fritidslärarna i 

studien menar att det är i det praktiska och estetiska ämnena deras kompetens och intresse 

ligger. Lärarna menar även att dem har kunskaper i att undervisa i social kompetensen. 

De flesta fritidslärarna i studien anser att dem är nöjda med hur deras kompetenser används i 

samverkan. Detta då dem menar att dem på ett eller annat sätt får arbeta så att deras 

kompetenser används. Även om dem anser att dem får arbeta med sina kompetenser skulle 

dem ändå vilja se en utveckling i arbetet, att deras kompetens används ännu mer under 

samverkanstid. Det finns dock en fritidslärare i studien som menar att hennes kompetens inte 

används på ett tillfredsställande sätt då hon menar att hon samverkar på skolans premisser. 

Hon menar att det är skolans önskningar som ligger till grund för hur hon ska arbeta, detta 

anser hon då bidra till att hennes kompetens inte används på ett tillfredsställande sätt. Detta 

bekräftas av Pihlgren (2011) då hon hävdar att uppdrag under samverkans tid inte finns tydligt 

beskrivet, vilket då kan leda till att skolans behov ofta får styra fritidslärarens uppdrag under 

samverkans tid.  
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Aspekter på rollfördelningen  

Det framkommer också andra aspekter i studien om varför fritidslärarna undervisar i dessa 

ämnen. Klasslärarna i studien menar då att dem har en möjlighet att dela klassen. Andersson 

(2013) förklarar denna samverkan och menar att fritidsläraren i vissa fall känner sig styrda av 

klasslärarens behov genom en önska att dela klassen. En av klasslärarna i studien visar på en 

ytterligare aspekt av fördelen med att samverka. Klassläraren anser att fritidslärarens ger 

henne tid genom att hon inte behöver undervisa i idrott. Tid som hon kan lägga på planering i 

stället för att undervisa och det tillhörande uppgifter som duschning och förflyttning. Tid som 

klassläraren menar är värdefull tid för henne. Igen kan koppling dras till det vi tagit upp 

tidigare om vad en av fritidslärarna i studie nämner att samverkan sker på skolans premisser. 

Då fritidläraren inte menar att detta är en meningsfull samverkan utan att detta är ett behov 

och en önskan att täcka upp tid i klasslärarnas schema.  

En klasslärare i studien uttrycker att dem får det bästa och syftar då till när fritidslärarna 

samverkar med klassläraren och har ansvaret för ett estetiskt ämne som klassläraren valt bort. 

Hon menar att fritidslärarna får det bästa genom att dem får ha egna lektioner i det ämnen 

dem har kompetens i. Detta är dock något som inte fritidslärarna själva menar är det bästa. Då 

fritidsläraren och det flesta andra fritidslärare hävdar att det bästa är när det får arbetat kring 

ett tema med klassläraren. I dessa tillfällen anser även det flesta fritidslärarna att deras 

kompetenser används fullt ut. Hansen (1999) och Calander (1999) tar inte upp denna aspekt 

utan menar att när fritidsläraren används som ”resurs” så används inte fritidslärarnas 

kompetens på ett optimalt sätt. Det flesta fritidslärare och klasslärare i studien menar att när 

fritidslärarna är inne i klassrummet blir deras roll stöttare eller resurs en utrycker till och med 

denna roll som assistent. De flesta fritidslärarna menar på som Calander och Hansen nämner 

att detta inte är att använda fritidslärarens kompetens på ett maximalt sätt. Andersson (2013) 

och Kärrby (2000) menar att fritidsläraren måste bli bättre på att hävda sin kompetens i 

skolverksamheten. Andersson menar vidare att detta inte är så lätt om fritidsläraren inte har ett 

kollektivt stöd på skolan. Risken är då stor att slukas upp mot sin vilja av uppgifter som 

handlar om att stötta upp skolan i det dagliga arbetet (Andersson). Fritidslärarna i studien 

visar just på detta som Andersson och Kärrby tar ovan upp att fritidslärarna måste vara tydlig 

med att säga ifrån så att deras kompetens används på ett maximalt sätt.  

Synen på deras roller 

Vidare anser Philgren (2011) att fritislärarens roll är att i skolan utifrån sina kompetenser 

stödja och komplettera elevernas lärande och utveckling, så att dem når målen i skolan. När 

frågan till klasslärarna kommer om vad dem ser att fritidslärarens uppgift är i klassrummet så 

menar klasslärarna att dem har flera uppgifter och börjar förklara dessa. Vidare menar 

fritidslärarna även gör allt. När klassläraren talar om när fritidsläraren undervisar i ett eget 

ämne så menar dem att fritidsläraren har samma roll som dem när dem undervisar. Vidare 

menar det i anknytning att fritidsläraren gör allt så menar det flesta klassläraren att om det är 

tala om en tudelning, är dem ytterst ansvariga att se till att eleverna når målen. Klasslärarna i 

studien nämner inget om att det är deras roll att vara ansvariga att utveckla samarbetet mellan 

skola och fritidshem, så som det står i Lgr 11 (Skolverket 2011b) 

Hjeltes (2005) studie visar på att det finns två sätt som fritidsläraren kompletterar, samarbetet 

eller samverkan med klassläraren. Det ena sättet är som en” resurs” i klassen där fritidsläraren 

hjälper klassläraren genom att den blir tilldelad uppgifterna och ansvaret att planera ligger helt 

på klassläraren. I vår studie så ser vi ett till sätt som fritidsläraren kompletterade klassläraren, 

detta när fritidsläraren har egna lektioner som den har hela ansvara över.  
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Kärrby (2000) menar att fritidsläraren har två kompetenser att komplettera skolan med och att 

fritidsläraren måste hävda dessa för att få en tydligare roll. Dessa kompetenser menar Kärrby 

är den sociala kompetens och den praktisk/konkreta/erfarenhetsbaserande lärandet. I vår 

studie framkommer det att många fritidslärare arbetar på dessa sätt i skolan. Då det framgår 

att dem flesta har speciella kunskaper i att lära ut socialkompetens som används i skolan. Men 

även att dem har kompetenser i och arbetar med det konkreta lärandet när dem samverkar 

kring teman. Hansen (1999) menar att det finns en tudelning i fritidslärares yrkesroll och 

menar att fritidslärare får dubbla yrkesroller. Detta på grund av att dem är verksamma i två 

verksamheten under samma dag. Det resonemang som Hansen för är dock inget som 

framkommer i vår studie när fritidslärarna talar om sina olika roller i samverkan. 

Andersson (2013) har i sin studie kunna utskilja fyra olika fritidspedagogsyrkesidentiteter, 

bacup läraren, lärare i socialkompetens, den skolkompletterande fritidspedagogen och den 

traditionella fritidspedagogen. Hon menar dock att det inte finns tydliga gränser mellan dessa 

och detta bidrar till att det blir svårt att urskilja dem. Även vi i vår studie har vi sett olika sätt 

som fritidslärare arbetar. Men som Andersson menar har även vi svårt att urskilja vilken 

yrkesidentitet fritidslärarna exakt har. Dock visar vårt resultat att fritidslärarna har rollerna 

som bacup läraren, lärare i socialkompetens och den traditionella fritidspedagogen i 

samverkan. Vi kan dock inte se den skolkompletterande fritidspedagogen i vår studie då vi 

inte undersökt fritidslärarens roll i det två verksamheterna. Det som beskrivs i resultatet som 

Andersson tar upp om det olika yrkesidentiteterna är att fritidsläraren har egna lektioner, 

några fritidslärare hade stort spelrum genom att dem själva fick ansvar för innehåll och att 

dem utgår från elevernas tidigare kunskaper.  

I studien framgår det att beroende på vilken samverkansform dem arbetar med förändras deras 

pedagogiska uppgift i samverkan. Som nämnts tidigare framgår det även att både fritidslärare 

och klasslärare anser att när fritidsläraren och klassläraren arbetar tillsammans i klassrummet 

blir fritidslärarens roll resurs, stöttare och hjälpare. Detta styrks av tidigare forskning 

Andersson (2013) och Söderlund (2000) och Calander (1999) m. fl. Den bild som beskrivas 

av Calander (1999), Kärrby (2000) och Hansen (1999) om att fritidslärarens kompetens 

används som hjälpare eller resurs stämmer bara in i vår studie som tidigare nämnt när lärarna 

arbetar i klassrummet tillsammans men inte i ren allmänhet. Andersson (2013) hävdar att när 

inte fritidslärarens uppgift klargjorts får den rollen som hjälpare. Studien visar på att 

klasslärarens uppdrag är mycket tydligare än fritidslärarens. Pihlgren (2011) menar att 

eftersom fritidslärarens uppdraget inte finns tydligt nerskrivet bidrar detta till att 

fritidslärarnas kompetenser används olika ute på skolorna. Vilket då leder till fritidsläraren får 

en otydlig och skild yrkesroll (Pihlgren, 2011). Även om fritidslärarens roll ses som otydlig 

och svår att klarlägga så menar Andersson att fritidslärarens uppdrag håller på att bli 

tydligare, då den centrala styrningen har blivit tydligare. Vilket visas i vår studie då 

fritidslärarna menar att Lgr 11 har blivit tydligare i arbetet kring samverkan. 

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar analysen på att samverkan ser olika ut även om respondenterna 

menar att deras samverkan är god. Respondenterna menar att deras goda samverkan beror på 

att dem har arbetat med varandra länge och att dem känner varandra bra. Dock menar 

Danermark (2003) att detta är en myt och uttrycker att det är mål och viljan som styr arbetet 

för en god samverkan. Vilket visar på att respondenterna till viss del beskriver det 

förutsättningar som Danermark menar behövs för en god samverkan. Även om lärarna menar 

att dem har en god samverkan så finns det brister såsom planeringstid, denna är knapp och 

respondenterna hade önskat mer men uttrycker att detta finns det inte tid till. Att ha tid till 

planering är en förutsättning för en god samverkan (Skolverket, 2011a). Analysen visar även 
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på att samverkan ser olika ut och vi kan urskilja fyra olika samverkansformer som visar sig i 

olika arbetslagen. Dem flesta klasslärare och alla fritidslärare menar dock att dem skulle 

önska mer av samverkansform fyra (temaarbete). Denna samverkansform menar Skolverket 

(2011a) i sin rapport är en god samverkan. Då denna samverkan inte sker mer frekvent kan 

detta vara ett tecken på att samverkan ofta sker på skolans villkor (Kärrby, 2000). I 

samverkansform ett när det samverkan tillsammans i klassrummet tycker dem flesta 

respondenter att fritidslärarens roll blir att vara en resurs. Vid dessa tillfällen menar Hansen 

(1999), Calander (1999) och fritidslärare att skolan inte tar till vara på fritidslärarens 

kompetenser.  
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Analys  
 

Under denna rubrik kommer svaren på forskningsfrågorna att analyseras i relation till 

litteratur som tidigare beskrivits.  

Arbetet med samverkan i de gemensamma klasserna  
 

Samverkan för respondenterna är att hjälpas åt och att nyttja varandras kompetenser. 

Danermark (2003) menar att ta till vara varandras kompetenser är a och o när samverka ska 

ske. Respondenterna menar även att samverkan är när dem hjälps åt kring eleverna och att det 

finns respekt för varandra. Danermarks samverkans definition är att tillsammans arbetar med 

medvetna målinriktade handlingar. I studien framgår det att respondenterna arbetar med 

medvetna handlingar med att hjälpas åt i arbetet med eleverna för att dem ska få det så bra 

som möjligt.  

Studien visar på att lärarna på de undersökta skolorna utom en lärare anser att de har en god 

fungerande samverkan. Anledningen varför dem menar att den var god berodde på det som 

tidigare beskrivit ovan vad samverkan är för dem men de tycker även att den fungerar bra för 

att de hjälps åt. Lärarna menar också att dem trivs att arbeta med varandra och att båda 

yrkesgruppernas perspektiv är viktiga i arbetet med eleverna kring samverkan. 

Respondenterna menar alltså bl.a. att personkemin mellan dem är viktig för att en god 

fungerande samverkan ska skapas. Detta hävdar Danermark (2003) är en myt, då han anser att 

det är gemensamma målen och viljan som styr och inte nödvändigtvis personkemin dem 

emellan. Men det är inte bara personkemin dem anser är anledning till varför den fungerar bra 

utan även som Danermark menar, att en vilja måste finnas för att ha en god fungerande 

samverkan. Detta visar respondenterna när de uttrycker att dem har en vilja att hjälpas åt och 

att använda varandras kompetenser i samverkan för elevernas skull. Den respondent som 

ansåg att de inte hade en god samverkan menade att vem samverkar jag för, min eller för 

skolans skull. Detta perspektiv styrks av Skolverket som i skriften fritidshemmet – lärande i 

samspel med skolan (Skolverket, 2011a) hävdar att för att en god samverkan ska ske, krävs 

det att alla parter känner att det har något att vinna på samarbetet i samverkan.  

Dock visar Kärrby (2000) att skolan har ett övertag. Hon menar att samverkan ofta sker inom 

villkoren för skolan. I vår studie framgår det, att fast det flesta respondenter menar att 

samverkan fungerar bra, så anser alla fritidslärare och några klasslärare att dem gärna skulle 

vilja arbeta med samverkansform fyra som är temaarbetet. Då alla fritidslärare har denna 

önskan att arbeta på detta sätt kanske det är som Kärrby påstår ändå, att skolan är den som 

sätter ramarna för samverkan. Hansen (1999) menar att det ser olika ut på skolorna och vissa 

ser vinsterna med samverkan medan andra anser att de olika yrkesgrupperna sköter sina egna 

verksamheter. I vår studie visar det sig även att respondenterna har uppfattningen av att 

samverkan ser olika ut.  

Samverkansformer och planeringsbrist 

Det som framkom i vår studie var att vi kunde urskilja fyra olika samverkansformer. De flesta 

arbetade minst med tre av dessa former men på olika sätt. Samverkansform fyra menar lärarna 

är en typ av drömsamverkan. Det flesta i studien menar då att det är för att då används deras 

olika kompetenser på ett bra kompletterande sätt. Skolverkets (2011a) rapport exemplifierar 

vad en god samverkan kan vara. Dem lyfter temaarbete som ett exempel hur en god 

samverkan ser ut där fritidslärare och klasslärare använder sig av sina yrkeskompetenser på ett 

bra sätt. Vidare beskrivs även att planering, genomförande och utvärdering är ett gemensamt 

ansvar som ska gynna eleverna (Skolverket, 2011a). Det gemensamma ansvaret och 



37 
 

genomförandet blir tydligt när respondenterna beskriver att dem har ett gemensamt ansvar att 

genomföra en lektion, men på två olika sätt. Dock hävdar lärarna att det inte finns tid till 

planering i den utsträckning dem hade önskat, detta ser respondenterna som en brist i deras 

arbete. Resultatet visar att två skolor inte har samverkansplanering medan de andra två har ca 

45 minuter per vecka. Som Skolverket (2011a) hävdar är förutsättningen för en god fungerade 

samverkan. Danermark (2003) visar på att samverkan tar tid, tid som kan vara svår att hitta då 

de dagliga arbetsuppgifterna tar mycket tid. I resultatet framkommer det att respondenterna 

menar att det är en brist att dem inte har tid till att planera sin samverkan. Samtidigt som dem 

även hävdar att samverkan fungerar bra så vill de flesta av respondenterna inte har mer 

samverkan. På grund av att dem ser ett problem i det Danermark (2003) tidigare visat på att 

samverkan tar tid. Det är bara en av respondenterna som uttrycker en vilja till mer 

samverkanstid om det skulle handlar om att förbättra den rådande samverkan. Då många 

klasslärare i studien kan tänka sig mer samverkan om det handlar om samverkansform ett, då 

dem menar att denna samverkansform kan de aldrig få för mycket av. Denna samverkansform 

tar inte tid på samma sätt anser klasslärarna, då fritidsläraren bara kommer in och hjälper till. 

De flesta fritidslärare i studien menar att de inte var lika intresserade av samverkansform ett. 

Dem hävdar även att dem behöver kämpa för den samverkan de vill ha. Dem hävdar att 

skolan är i behov av extra resurser och några fritidslärare i studien menar att dem är dåliga på 

att säga ifrån, så att inte tid tas från deras huvuduppdrag. Calander (1999) menar som de flesta 

fritidslärare framhåller att då behovet finns, kan resurserna föras över från fritidshemmet till 

skolan.  

Styrning  

Detta menar då de flesta lärarna i vår studie beror på vilken rektor och ledning skolan har. 

Vilken förståelse hen har för samverkan och i vilken grad som ledningen anser att samverkan 

är viktig. Respondenterna anser att vikten av en fungerande eller ickefungerande samverkan 

beror mycket på rektorn och hur väl insatt rektorn är. Denna bild av ansvar som 

respondenterna beskriver fram fålls av Lgr 11, rektorn har ett viktigt uppdrag att se till att 

samverkan mellan skolan och fritidshemmet bidrar till att berika elevernas utveckling och 

lärande (skolverket 2011b). På de skolorna där alla i arbetslaget ansåg sig ha en god 

samverkan menar även att rektorn hade god insyn i arbetet med samverkan men att rektorn 

inte gav ramar för arbetet. På skola A där lärarna var oense om dem hade en god samverkan 

eller inte, visade det sig att de respondenterna önskade sig en tydligare rektor med direktiv om 

hur mycket samverkans tid dem skulle ha. Då lärarna menade att rektor överlät detta ansvaret 

till dem. Danermark (2003) visar på att detta kan medföra inslag av oro. Detta kan leda till 

irritation vilket kan skada samverkansprocessen. Vidare anser han att ledningen bör ha 

riktlinjer i samverkansarbetet. Han menar även om detta inte finns kan det skapa konflikter 

och maktkamper mellan fritidsläraren och klassläraren.  

En lärare på skola A uttrycker detta genom att ställa sig frågan, hur mycket tid vågar man 

önska sig. Då samverkans önskningen ligger till grund för hur mycket samverkan klassläraren 

och fritidsläraren har. Lärarna önskar sig tydligare riktlinjer för att denna komplikation inte 

skall uppkomma. Detta kan då kopplas ihop med att klassläraren i fråga är rädd för att komma 

i konflikt med fritidsläraren. Denna ytterligare aspekt på makt visar Danermark på, då han 

även lyfter prestige. Danermark menar att de olika yrkesgrupperna har olika prestige och makt 

och desto större dessa är ökar risken att detta kan hindra arbetet med en god samverkan. 

Respondenten nämner att hur mycket samverka som finns grundar sig på hennes önskningar. 

Hon anser sig ha makt att bestämma hur mycket samverkan som skall ske, dock känner hon 

att detta känns fel och önskar att rektor borde bestämma detta. Detta menar då även Hansen 

(1999) är en viktig aspekt då hon anser att tydliga riktlinjer ligger till grund för en Jämlik 

arbetssituation. Lärarförbundet (2001) menar att när det har skapats en god samverkan har det 
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berott på klasslärarna och fritidslärarna. Genom att de har utformat arbetsuppgifterna och 

organisera arbetet tillsammans på skolan. Att tillföra dem denna uppgift kan som en 

respondent menar, bli en obekväm situation som kan leda till en konflikt.  

Som framgår ovan så har det intervjuade lärarna inga tydliga riktlinjer att förhålla sig till. När 

respondenterna sedan får frågan om dem har några lokala styrdokument angående samverkan 

så blir det ett naturligt svar att dem inte har några. Dock finns det inget krav på ett lokalt 

dokument för samverkan så som det gör med en likabehandlings plan. En av skolorna i 

studien håller nu på med att utforma en samverkansplan för att det ska finnas tydliga riktlinjer 

på skolan att arbeta efter. Så att det inte ska variera hur mycket tid fritidsläraren gör beroende 

på vilken klass dem arbetar i. Studien visar just på detta, att hur mycket samverkans tid 

respondenterna har beror på behovet i klassen. De flesta är ändå styrda av att deras schema 

ska utgår ifrån deras huvudverksamhet.  

När vi frågar om den statliga styrningen Lgr 11 när det gäller samverkan, framkommer det att 

några inte har kunskaper och andra menar att den har blivit tydligare. Ingen nämner dock eller 

är ens i närheten av vad Lgr 11 beskriver om ”samverkan ett ömsesidigt möte mellan de 

pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling 

och lärande” (Skolverket 2011b s.10). Eller att arbeta med samverkan ska utvecklas för 

elevernas mångsidiga lärande och utveckling (Skolverket 2011b). Men när det själva får 

berätta om deras egen målsättning, framkommer en bild som är lik den Lgr 11 vill förmedla. 

Den sammantagna bilden av deras målsättning är att skapa trygga och utvecklande lärande 

miljöer. Respondenterna menar vidare att flera lärare med olika utgångspunkt ger större 

förutsättningar för lärande. Olika utgångspunkter ger större förutsättningar för lärande som 

respondenterna menar kan förbindas med det Lgr11 vill förmedla, att utveckla elevers 

mångsidiga lärande och utveckling.  

 

Kompetensernas nyttjande under samverkanstid 
 

I studien framgår det att klasslärarna anser sig har kompetenser i det ämnena som dem 

undervisar i men även i en del av ämnena som dem inte undervisar i. Även om dem inte ser 

sig ha kompetenser i att undervisa i alla ämnen så är klasslärarna behöriga i alla ämnen. De 

ämnena som dem ser sig ha mindre kompetens i visar sig under intervjuerna vara det estetiska 

och praktiska ämnena. Det visar sig i studien även att dessa ämnen ofta undervisas av 

fritidslärarna på skolan. Hjelte (2005) menar att när fritidsläraren undervisar beror detta på om 

fritidsläraren har kompetens i ämnet eller ett intresse som klassläraren inte har. Fritidslärarna i 

studien menar att det är i det praktiska och estetiska ämnena deras kompetens och intresse 

ligger. Lärarna menar även att dem har kunskaper i att undervisa i social kompetens. 

De flesta fritidslärarna i studien anser att dem är nöjda med hur deras kompetenser används i 

samverkan. Detta då dem menar att dem på ett eller annat sätt får arbeta så att deras 

kompetenser används. Även om dem anser att dem får arbeta med sina kompetenser skulle 

dem ändå vilja se en utveckling i arbetet, att deras kompetens används ännu mer under 

samverkanstid. Det finns dock en fritidslärare i studien som menar att hennes kompetens inte 

används på ett tillfredsställande sätt då hon menar att hon samverkar på skolans premisser. 

Hon menar att det är skolans önskningar som ligger till grund för hur hon ska arbeta, detta 

anser hon då bidra till att hennes kompetens inte används på ett tillfredsställande sätt. Detta 

bekräftas av Pihlgren (2011) då hon hävdar att uppdrag under samverkanstid inte finns tydligt 

beskrivet, vilket då kan leda till att skolans behov ofta får styra fritidslärarens uppdrag under 

samverkanstid.  
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Aspekter på rollfördelningen  

Det framkommer också andra aspekter i studien om varför fritidslärarna undervisar i dessa 

ämnen. Klasslärarna i studien menar då att dem har en möjlighet att dela klassen. Andersson 

(2013) förklarar denna samverkan och menar att fritidsläraren i vissa fall känner sig styrda av 

klasslärarens behov genom en önska att dela klassen. En av klasslärarna i studien visar på en 

ytterligare aspekt av fördelen med att samverka. Klassläraren anser att fritidslärarens ger 

henne tid genom att hon inte behöver undervisa i idrott. Tid som hon kan lägga på planering i 

stället för att undervisa och det tillhörande uppgifter som duschning och förflyttning. Tid som 

klassläraren menar är värdefull tid för henne. Igen kan koppling dras till det vi tagit upp 

tidigare om vad en av fritidslärarna i studie nämner att samverkan sker på skolans premisser. 

Då fritidsläraren inte menar att detta är en meningsfull samverkan utan att detta är ett behov 

och en önskan att täcka upp tid i klasslärarnas schema.  

En klasslärare i studien uttrycker att dem får det bästa och syftar då till när fritidslärarna 

samverkar med klassläraren och har ansvaret för ett estetiskt ämne som klassläraren valt bort. 

Hon menar att fritidslärarna får det bästa genom att dem får ha egna lektioner i det ämnen 

dem har kompetens i. Detta är dock något som inte fritidslärarna själva menar är det bästa. Då 

fritidsläraren och det flesta andra fritidslärare hävdar att det bästa är när det får arbetat kring 

ett tema med klassläraren. I dessa tillfällen anser även det flesta fritidslärarna att deras 

kompetenser används fullt ut. Hansen (1999) och Calander (1999) tar inte upp denna aspekt 

utan menar att när fritidsläraren används som ”resurs” så används inte fritidslärarnas 

kompetens på ett optimalt sätt. Det flesta fritidslärare och klasslärare i studien menar att när 

fritidslärarna är inne i klassrummet blir deras roll stöttare eller resurs en utrycker till och med 

denna roll som assistent. De flesta fritidslärarna menar på som Calander och Hansen nämner 

att detta inte är att använda fritidslärarens kompetens på ett maximalt sätt. Andersson (2013) 

och Kärrby (2000) menar att fritidsläraren måste bli bättre på att hävda sin kompetens i 

skolverksamheten. Andersson menar vidare att detta inte är så lätt om fritidsläraren inte har ett 

kollektivt stöd på skolan. Risken är då stor att slukas upp mot sin vilja av uppgifter som 

handlar om att stötta upp skolan i det dagliga arbetet (Andersson). Fritidslärarna i studien 

visar just på detta som Andersson och Kärrby tar upp ovan, att fritidslärarna måste vara tydlig 

med att säga ifrån så att deras kompetens används på ett maximalt sätt.  

Synen på deras roller 

Vidare anser Philgren (2011) att fritidslärarens roll är att i skolan utifrån sina kompetenser 

stödja och komplettera elevernas lärande och utveckling, så att dem når målen i skolan. När 

frågan till klasslärarna kommer om vad dem ser att fritidslärarens uppgift är i klassrummet så 

menar klasslärarna att dem har flera uppgifter och börjar förklara dessa. Vidare menar dem att 

fritidslärarna gör allt. När klassläraren talar om när fritidsläraren undervisar i ett eget ämne så 

menar dem att fritidsläraren har samma roll som dem när dem undervisar. Vidare menar det i 

anknytning att fritidsläraren gör allt så menar det flesta klassläraren att om det är tala om en 

tudelning, är dem ytterst ansvariga att se till att eleverna når målen. Klasslärarna i studien 

nämner inget om att det är deras roll att vara ansvariga att utveckla samarbetet mellan skola 

och fritidshem, så som det står i Lgr 11 (Skolverket 2011b) 

Hjeltes (2005) studie visar på att det finns två sätt som fritidsläraren kompletterar, samarbetet 

eller samverkan med klassläraren. Det ena sättet är som en” resurs” i klassen där fritidsläraren 

hjälper klassläraren genom att den blir tilldelad uppgifterna och ansvaret att planera ligger helt 

på klassläraren. I vår studie så ser vi ett till sätt som fritidsläraren kompletterade klassläraren, 

detta när fritidsläraren har egna lektioner som den har hela ansvaret över.  
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Kärrby (2000) menar att fritidsläraren har två kompetenser att komplettera skolan med och att 

fritidsläraren måste hävda dessa för att få en tydligare roll. Dessa kompetenser menar Kärrby 

är den sociala kompetens och den praktisk/konkreta/erfarenhetsbaserade lärandet. I vår studie 

framkommer det att många fritidslärare arbetar på dessa sätt i skolan. Då det framgår att dem 

flesta har speciella kunskaper i att lära ut socialkompetens som används i skolan. Men även 

att dem har kompetenser i och arbetar med det konkreta lärandet när dem samverkar kring 

teman. Hansen (1999) menar att det finns en tudelning i fritidslärares yrkesroll och menar att 

fritidslärare får dubbla yrkesroller. Detta på grund av att dem är verksamma i två 

verksamheten under samma dag. Det resonemang som Hansen för, är dock inget som 

framkommer i vår studie när fritidslärarna talar om sina olika roller i samverkan. 

Andersson (2013) har i sin studie kunna urskilja fyra olika fritidspedagogsyrkesidentiteter, 

bacup läraren, lärare i socialkompetens, den skolkompletterande fritidspedagogen och den 

traditionella fritidspedagogen. Hon menar dock att det inte finns tydliga gränser mellan dessa 

och detta bidrar till att det blir svårt att urskilja dem. Även vi i vår studie har vi sett olika sätt 

som fritidslärare arbetar. Men som Andersson menar har även vi svårt att urskilja vilken 

yrkesidentitet fritidslärarna exakt har. Dock visar vårt resultat att fritidslärarna har rollerna 

som bacup läraren, lärare i socialkompetens och den traditionella fritidspedagogen i 

samverkan. Vi kan dock inte se den skolkompletterande fritidspedagogen i vår studie då vi 

inte undersökt fritidslärarens roll i det två verksamheterna. Det som beskrivs i resultatet som 

Andersson tar upp om det olika yrkesidentiteterna är att fritidsläraren har egna lektioner, 

några fritidslärare hade stort spelrum genom att dem själva fick ansvar för innehåll och att 

dem utgår från elevernas tidigare kunskaper.  

I studien framgår det att beroende på vilken samverkansform dem arbetar med förändras deras 

pedagogiska uppgift i samverkan. Som nämnts tidigare framgår det även att både fritidslärare 

och klasslärare anser att när fritidsläraren och klassläraren arbetar tillsammans i klassrummet 

blir fritidslärarens roll resurs, stöttare och hjälpare. Detta styrks av tidigare forskning 

Andersson (2013) och Söderlund (2000) och Calander (1999) m. fl. Den bild som beskrivas 

av Calander (1999), Kärrby (2000) och Hansen (1999) om att fritidslärarens kompetens 

används som hjälpare eller resurs stämmer bara in i vår studie som tidigare nämnt när lärarna 

arbetar i klassrummet tillsammans men inte i ren allmänhet. Andersson (2013) hävdar att när 

inte fritidslärarens uppgift klargjorts får den rollen som hjälpare. Studien visar på att 

klasslärarens uppdrag är mycket tydligare än fritidslärarens. Pihlgren (2011) menar att 

eftersom fritidslärarens uppdrag inte finns tydligt nerskrivet bidrar detta till att fritidslärarnas 

kompetenser används olika ute på skolorna. Vilket då leder till fritidsläraren får en otydlig och 

skild yrkesroll (a.a.). Även om fritidslärarens roll ses som otydlig och svår att klarlägga så 

menar Andersson att fritidslärarens uppdrag håller på att bli tydligare, då den centrala 

styrningen har blivit tydligare. Vilket visas i vår studie då fritidslärarna menar att Lgr 11 har 

blivit tydligare i arbetet kring samverkan. 

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar analysen på att samverkan ser olika ut även om respondenterna 

menar att deras samverkan är god. Respondenterna menar att deras goda samverkan beror på 

att dem har arbetat med varandra länge och att dem känner varandra bra. Dock menar 

Danermark (2003) att detta är en myt och uttrycker att det är mål och viljan som styr arbetet 

för en god samverkan. Vilket visar på att respondenterna till viss del beskriver det 

förutsättningar som Danermark menar behövs för en god samverkan. Även om lärarna menar 

att dem har en god samverkan så finns det brister såsom planeringstid, denna är knapp och 

respondenterna hade önskat mer men uttrycker att detta finns det inte tid till. Att ha tid till 

planering är en förutsättning för en god samverkan (Skolverket, 2011a). Analysen visar även 
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på att samverkan ser olika ut och vi kan urskilja fyra olika samverkansformer som visar sig i 

de olika arbetslagen. Dem flesta klasslärare och alla fritidslärare menar dock att dem skulle 

önska mer av samverkansform fyra (temaarbete). Denna samverkansform menar Skolverket 

(2011a) i sin rapport är en god samverkan. Då denna samverkan inte sker mer frekvent kan 

detta vara ett tecken på att samverkan ofta sker på skolans villkor (Kärrby, 2000). I 

samverkansform ett när de samverkar tillsammans i klassrummet tycker dem flesta 

respondenter att fritidslärarens roll blir att vara en resurs. Vid dessa tillfällen menar Hansen 

(1999), Calander (1999) och fritidslärare att skolan inte tar till vara på fritidslärarens 

kompetenser.  
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Diskussion  
 

Diskussionen kommer att inledas med resultatdiskussionen där vi diskuterar resultatet i vår 

studie och svara på studiens syfte. Sedan följer metoddiskussionen där vi problematiserar val 

av metod. Diskussionen avslutats med att vi ger förslag till fortsatt forskning.   

Resultatdiskussion  
 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur samverkan fungerar ute i verksamheten. Studien 

visar att synen på samverkan påminner om varandra mellan arbetslagen. Respondenterna 

menar att det är viktigt att ta till vara varandras kompetenser och arbeta tillsammans för att 

stärka eleverna i lärandet.  

Otydliga riktlinjer                  

Även om alla har en liknande syn på arbetet med samverkan ser det olika ut på skolorna som 

vi har intervjuat.  

Om ni skulle fråga någon annan på skolan skulle ni förmodligen få ett annat svar 

(Katja) 

Denna respondent syftar till att samverkan i klasserna ser olika ut på hennes skola. 

Respondenterna menar att detta kan ha grund i att det inte finns några tydliga direktiv för vad 

samverkan ska innehålla. Detta tror vi även kan bero på att alla har olika kompetenser och 

intressen men även att skolans behov ser olika ut som styr vad dem arbetar med. Anderssons 

(2013) forskning visar på att då riktlinjer inte finns påverkas den enskilda skolans 

organisation hur individuella och tidsmässiga resurserna fördelas. Vi menar att då 

fritidslärarna måste tolka läroplanen och dem allmänna råden genom sin kompetens för att 

förstå sitt uppdrag, bidrar detta till att fritidsläraryrket blir fritt och tolkningsbart som i sin tur 

leder till att arbetet ser olika ut på skolorna.    

Ramarna som finns i läroplanen är att arbetet med samverkan ska utveckla elevernas lärande 

på ett mångsidigt sätt (Skolverket, 2011b). En rätt otydlig ram som gör att uppdraget går att 

tolka olika vilket vi menar kan beroende på vilka intressen och resurser som skolan är i behov 

av. Förutom denna ram har fritidsläraren allmänna råden att förhålla sig till i sitt arbete. Det 

enda direktiv som vi menar finns är att fritishemmet ska komplettera skolan tid- och 

innehållsmässigt. Men om detta även gäller under samverkanstid i skolan är fortfarande under 

utredning.  

Utforma verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt, 

erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande fritid som är varierad och som utgår ifrån barnens behov 

och intressen och förenar omsorg och pedagogik som stödjer fysiska, intellektuella, sociala och 

emotionella utveckling (Skolverket 2007 s.22) 

Resultatet i vår studie visar på att dem flesta respondenterna önskar tydligare direktiv kring 

samverkan. Detta ser även Andersson (2013) i sin studie där fritidslärarna önskar tydligare 

direktiv för att skolans behov inte ska styra fritidslärarens arbetsuppgifter. Som vår studie 

visar upplever vi att det finns ett behov av riktlinjer kring fritidslärarens uppgift under 

samverkan. Dessa riktlinjer ska enligt Lgr 11 komma från rektorn, dock menar 

respondenterna att det inte finns några tydliga direktiv på skolorna kring samverkan. Det 

skolorna där det ansåg sig ha en god samverkan hade rektorn en god insyn i samverkan, 

respondenterna förklarade det som att hen hade en förståelse för samverkan och dess vinster. 

Men på den skolan där respondenterna var oense om dem hade en god samverkan eller ej 

visade sig att dem ansåg att rektorn inte hade någon insyn eller tydliga direktiv, att ge till dem. 
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Här visar respondenterna i studien hur viktigt det är med en rektor som har insyn och kan ge 

direktiv för en god fungerande samverkan. Därför menar vi att det kan vara av stor vikt att 

direktiv kring samverkan skrivs ner i läroplanen eller i ett nytt allmänna råd dokument för att 

arbetet ska bli lättare att tyda för lärarna. Vi menar att det positiva följderna med detta skulle 

kunna vara att fritidslärarna och klasslärarna får en tydligare grund för hur en samverkan bör 

fungera. Detta tror vi kan bidra med att dem olika yrkesgrupperna får en klar bild av vad dem 

kan förvänta sig av varandra i arbetet med samverkan. Då en respondent i vår studie visar på 

att det i deras arbete kring samverkan kan uppstå underliggande konflikter som hon upplever 

kan skadar samarbetet. Kajsa önskar att rektorn kunde ha tydliga direktiv om hur mycket tid 

som ska gå till samverkan. För nu upplever hon att det känns konstigt att lägga schemat då 

samverkanstiden ligger till grund för hennes önskan eller behov, ”hur mycket vågar man 

önska?” (Kajsa) 

Dessa konflikter menar Danermark (2003) kan skapa en maktkamp mellan yrkesgrupperna då 

tydliga ramar inte finns skrivna. En ytterligare aspekt på makt som vi ser kan vara att i Lgr 11 

framgår det att klasslärarna har ansvar att utveckla samarbetet. Vad betyder detta egentligen, 

att dem är ansvariga för att fritidsläraren och klassläraren samverkan fungerar optimalt? 

och/eller att dem är ansvariga att se till att fritidsläraren har något att samverka kring? Hur om 

helst ser vi att detta kan ge klassläraren mer makt i hur samverkan fungerar än vad 

fritidsläraren har, bara genom denna skrivna text. Men i alla organisationer och grupper 

behövs det en ledare men vad kan detta innebära i verkligheten? När vi i vår studie frågade 

klassläraren hur dem såg på sin roll i samverkan menade dem att det enda som skilde dem och 

fritidslärarna var att dem var ytterst ansvariga att se till att eleverna når målen. Dem nämnde 

inte vid detta tillfälle eller när vi frågande dem om läroplanen något om att dem som är 

ansvariga för att utveckla samarbetet. Om klasslärarna inte är medvetna om sitt ansvar och 

rektorn inte ger dem tydliga riktlinjer vad händer då? Kan inte detta då leda till att lärarna på 

skolorna hamnar i konflikt då dem inte känner att dem har en tydlig och vägledande ledare. 

Kajsas och hennes skola kanske är ett exempel på detta? 

Dock menar en av fritidslärarna att yrket är så fritt och det är detta som gör att hon gillar yrket 

mycket. Här kan vi då se en bild av att det även finns en syn på att tydligare ramar inte 

önskas. Det nackdelarna som vi ser med att få tydligare ramar är att bilden av vad politikerna 

har om en fritidslärares arbete kanske inte stämmer med verkligheten. Eller då fritidslärare 

runt om i landet innehar olika fritidslärarutbildningar som har haft fokus på olika kompetenser 

vilket leder till att fritidslärarens kompetenser och kunskaper varierar. Detta kan då leda till att 

arbetet med att utforma riktlinjer runt fritidslärarens uppdrag under skolverksamheten blir 

problematisk. Vi ser dock ändå att riktlinjer bör och är möjligt att göra då det handlar om hur 

fritidslärarens kompetens bör användas och hur mycket tid fritidsläraren bör lägga till 

samverkanstid. Vi menar att dessa direktiv är viktiga att lyfta bland annat för att fritidsläraren 

inte ska användas som ”hjälplärare”. En annan fördel med tydliga riktlinjer tror vi kan vara att 

det skapas en djupare diskussion kring hur kompetenserna används. 

Dock visar vår studie att det inte är mycket samverkanstid som går åt till att vara en resurs 

eller ”hjälplärare” men den finns ändå med som en lite del av det samverkansuppgifter som 

fritidslärarna i studien utför på skolorna. Vår studie stämmer alltså inte helt med det studier 

som tidigare gjorts under 1990 -talet eller tidigt 2000 -tal om samverkan, att fritidsläraren ofta 

används som resurser under samverkanstid Calander (1999), Hansen (1999) och Söderlund 

(2000) m.fl. Vilket kanske inte är konstigt då dessa studier gjordes då fritidshemmet nyligen 

flyttat in i skolans lokaler. Däremot stämmer vår studie överens med en nutida forskning på 

ämnet, att fritidsläraren inte alltid får rollen som resurs. Utan ofta när fritidsläraren får rollen 

som resurs har uppdraget inte klargjorts (Andersson, 2013). Detta har bidragit till att vi har 

fått en annan bild av hur samverkan kan fungera och hur fritidslärarens kompetens används. 
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Även om fritidsläraren inte används som resurs som Calander (1999) och Hansen (1999) 

menar, så visar vårt resultat på att enda gången fritidsläraren får rollen som resurs är när 

klasslärare och fritidslärare samverkar i klassrummet. En fritidslärare menar att vara en 

”resurs” i klassen är nödvändigtvis inte något negativt men hon förtydligar att vid dessa 

tillfällen nyttjas inte hennes kompetens fullt ut.  

Vår upplevelse under intervjuernas gång är att många fritidslärare ser detta arbete på samma 

sätt som fritidsläraren ovan. Men ett tillägg till denna kommentar är att denna fritidslärare och 

även dem andra fritidslärare lägger väldigt lite tid till att samverka med klassläraren på detta 

vis som leder till att dem blir eller upplever sig som ”resurs”. Vi frågade aldrig om det hade 

gjort någon skillnad om dem hade varit ”resurs” större delen av deras tid i samverkan men vår 

samlade upplevelse från intervjuerna är att det minst av allt vill arbete på det sättet. Men om 

detta skulle ske större delen av deras samverkanstid tror vi inte att dem hade uppskatta denna 

arbetsuppgift. Att inte använda fritidslärarens kompetens som ”resurs” eller ”hjälplärare” i 

samverkan framkommer främst från fritidsläraren menar Andersson (2013) detta upplever vi 

även i vår studie. Då övervägande delen av klasslärarna i vår studie menar att dem aldrig kan 

få nog av denna typ av samverkan. 

Fritidlärarens uppdrag svårtolkat  

Så vad betyder egentligen att komplettera undervisningen? I vårt resultat och även i tidigare 

nämnd forskning framgår det att respondenterna och forskare menat att det behövs tydligare 

riktlinjer om hur fritidshemmet ska komplettera skolan. Allmänna råd säger att fritidshemmet 

ska komplettera skolan. Vidare menar allmänna rådet att fritidshemmet ska komplettera 

skolan under fritidstid alltså under den skolfria tiden av dagen eller året (Skolverket, 2007). 

Vi tolkar då detta att det inte står något skrivet om att fritidsläraren ska komplettera skolan 

under skoltid. Vilket leder till att det är svårtolkat hur i så fall fritidsläraren ska komplettera 

skolan under skoltid då det inte står att detta ska ske. I denna stund håller ett nytt allmänna råd 

för fritidshem att skrivas och i denna kan detta vara mer tydligare utskrivet. I skolagen står det 

bara att fritidshemmet ska komplittera skolan, vilket kan tolkas att det två verksamheter ska 

kompletterar varandra. Om vi skulle tolka allmänna råden som att fritidshemmet även ska 

kompletterar skolan med det direktiv som finns för fritidshemmets verksamhet. Skulle 

fritidshemmet kunna komplettera skolan genom att erbjuda andra aktiviteter. Som 

kompletterar skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i elevernas utveckling 

och lärande som vi nämnt tidigare. Fritidshemmet kan även komplettera skolan genom sin 

kompetens inom elevers utveckling genom att arbetet med elevernas sociala utveckling och då 

bidra i arbetet kring mobbning och elevvårdsarbetet (Skolverket, 2007).  

I läroplanen som numera också gäller för fritidshemmet står det inte tydligt utskrivet vad 

fritidslärarens uppgift är i skolan utan det som nämns är att ”alla som arbetar i skolan ska” 

vilket då betyder att detta även gäller fritidslärarna. I läroplanen blir då fritidslärarnas 

arbetsbeskrivning att stödja eleverna i deras utveckling främst, den sociala delen. Genom att 

det bl.a. nämns att alla som arbetar i skolan ska utveckla eleverna så att dem känner 

samhörighet. Vad ska egentligen ett komplement innehålla? Är det tänkt att fritidslärarna ska 

ha egna lektioner där fritidsläraren kompletterar klasslärarens önskan att inte ha dessa 

lektioner? Som framgår i vår studie. Eller är det ett komplement att vara assistent eller 

”resurs” klassrummet? Eller kan det vara att arbetat med teman? Eller kan komplettera skolan 

vara alla de nämnda sätten? I vår studie kompletterar fritidslärarna skolan genom de alla 

nämnda sätten men de flesta respondenter menar att temaarbetet är det kompletteringsarbete 

dem föredrar mest. 

Om vi ska tolka alla styrande dokument som fritidshemmet ska följa och omsätta dessa i 

skolansverksamhet. Skulle vi kunna utläsa att fritidslärarnas uppdrag under samverkanstid är 
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att komplettera ett innehåll och att bidra i arbetet med elevers sociala utveckling. Vi menar att 

komplettera ett innehåll kan betyda att fritidshemmet ska komplettera med något extra som 

inte skolan erbjuder. Alltså inte att kompletterar skolan med något som dem redan gör eller 

finns utan att ge ett extra till skott av ett annat perspektiv på lärande under skoltid.  

Brist på tid till planering 

I vår studie framkommer det att bristen på samplaneringstid bidrar till att verksamheten inte 

blir så bra som respondenterna hade önskat. Alla respondenter menar även att 

samverkansplanering är oerhört viktig. Studien visar dock på att hälften av skolorna inte har 

någon planering och andra halvan har ca 45 min per vecka. Det skolorna som har planering 

menar vidare att den samplaneringen som dem har ofta går åt till elevprat och att informera 

varandra om sin planering. Vilket visar på att ingen av skolorna har samplanering där det båda 

lärarna planerar tillsammans det ämne dem ska samverka kring. Detta menar vi bidrar till att 

planeringstiden inte används till allt det som den är tänkt att göra. Vi kan då ställa oss frågan 

om detta sätt leder till att kompetenserna och det olika synsättet på lärandet som dessa 

yrkesgrupper innehar, får lika mycket plats i arbetet med samverkan även om det borde det? 

Vi tänker oss att planering är väven i vårt arbete som väver ihop teorierna och det 

praktiska/konkreta lärandet och om då lite tid eller ingen tid alls finns för att väva ihop detta 

tror vi det kan leder till att ett perspektiv kommer i skymundan. Hur kan då de olika lärarna 

erbjuda eleverna ett flexibelt lärande?  Men samtidigt har inte fritidsläraren samma avtal som 

klassläraren och om fritidsläraren skulle ha mera tid till planering skulle deras tid tas ifrån 

samverkanstiden med klassen eller från fritidshemmet. Vi menar vidare att om 

samverkanstiden med klassen ska bli meningsfullare krävs det samverkansplanering. Därför 

anser vi att vore fördelaktigt om det fanns ett krav på att hur mycket samverkansplanering en 

skola minst bör ha per samverkanstimme. Vi tror att kvalitén på undervisningen försämras om 

tid till samplanering inte avsätts. Har inte eleverna rätt att få en planerad och genomtänkt 

undervisning? 

Vår slutsatts är att det behövs tydligare riktlinjer från Lgr11 och skollagen för att fritidslärarna 

ska få ett erkännande. Då vi anser att fritidslärarna är viktiga komplement i skolan och det inte 

är acceptabelt att dem används som ”plåster” i skolverksamheten. Vi hävdar att fritidslärarens 

yrke och dess kompetenser är lika viktigt som dem andra lärarna under samverkanstid. 

Studien visar på att det inte fanns några lokala styrdokument och brister i att hitta tid till 

samplanering kring samverkan. Detta menar vi behöver förändras för att fritidsläraren och 

klassläraren ska få samma förutsättningar för att bådas kompetenser och perspektiv ska bli 

lika synliga i lärandet. Faran som vi ser är om fritidsläraren får en allt för stor ”resurs” roll i 

skolan och att dennes unika kompetenser inte tas till vara på genom att den ”bara” i dessa 

tillfällen hjälper klassläraren. Vi hävdar att om dessa olika och unika kompetenserna inte 

används på skolan är detta slöseri med resurser. Då vi menar att bådas kompetenser är viktiga 

i arbetet för att lättare möta eleverna i deras olika förutsättningar att ta till sig kunskaper.  

Metoddiskussion 
 

Vi insåg tidigt i vårt arbete att en kvalitativ metod var det redskap som på bästa sätt kunde 

svara på vårt syfte. Studien hade som huvudsyftet att ta reda på respondenternas upplevelse av 

samverkan. För att komma framtill detta gjordes djupintervjuer med fritidslärare och 

klasslärare. Detta val av metod visade sig vara rätt då våra respondenter under intervjuerna 

fick möjlighet att ge ett mer ingående svar än om vi hade valt att använda oss av en 

kvantitativ metod, så som enkäter. Att använda oss av kvalitativa interjuver anser vi är styrkan 

med vår studie. Det hade varit intressant att komplettera vår studie med observationer. Detta 
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för att ta del av hur det faktiska arbetet ser ut kring samverkan och för att kunna jämföra det 

sagda med det verkliga.  

 

Svagheter med en kvalitativ studie är att det inte går att generalisera dem resultat vi fått då vi i 

vår studie har intervjuat fyra klasslärare och fyra fritidslärare i samma samverkans arbetslag 

(Dimenäs, 2008). En annan svaghet är att i en kvalitativ intervju är det intervjuaren som tolkar 

den intervjuade vilket leder till att det sagda tolkas av intervjuaren. Men genom att 

intervjuerna spelades in har vi kunnat lyssna om på det inspelade materialet, vilket har varit 

fördelaktigt och ökar trovärdigheten. Att det blev dem respondenterna som det blev känner vi 

är svårt att ha någon speciell uppfattning om. Detta på grund av att det var svårt att få tag i 

respondenter att intervjua, så när respondenterna som är med i studien svarade ja på förfrågan 

om att vara med i studien så blev valet lätt. En annan svaghet är att under intervjuerna blev det 

störningsmoment då lokalerna som intervjuerna skedde i inte var optimala. Vi kan inte veta 

om eller hur detta kan ha påverkat vårt resultat. 

 

Slutkommentarer  
 

Syftet med vår studie var att undersöka och analyser hur fritidsläraren och klassläraren 

samverkar i skolverksamheten. Studien visar på att samverkan såg olika ut på skolorna. Då vi 

kunde urskilja fyra olika samverkansformer. Dessa samverkansformer användes av 

respondenterna i olika grad, exempel då en skola hade fokus på samverkansform fyra medan 

en annan skola hade större fokus på samverkansform två. Även om samverkan skiljde sig åt 

menar dem flesta respondenterna att dem hade en god samverkan. Då det ser på möjligheterna 

med samverkan att kunna hjälpas åt att se elevens hela dag och att deras kompetenser nyttjas 

under samverkanstid. Dock menar dem flesta att svårigheten är att hitta tid till samplanering 

och att det inte finns tydliga direktiv för hur samverkan ska utformas. Vi menar att det hade 

varit intressant att forska vidare om samverkan då få nutida studier finns. Det vi anser skulle 

vara av stor vikt att undersöka är:  

Som vi kommer framtill i vår slutsats, menar vi att samverkan har fördelar, det hade dock 

varit intressant att studera om det finns mätbara skillnader i elevernas resultat i olika 

samverkansformer. Visar elevernas resultat någon skillnad om fritidsläraren i klassen är 

”hjälplärare” eller håller i tematiska arbeten mm. Det hade även varit intressant att göra en 

detaljerad litteraturstudie på vad alla styrande dokument för skolan och fritidshemmet om vad 

dokumenten säger om samverkan och det olika lärarnas uppdrag är under samverkan. Vidare 

anser vi att en intervju- och observationsstudie skulle bidra till ny kunskap i detta område då 

vi under arbetets gång inte kommit i kontakt med en sådan studie. I en sådan studie kan då det 

sagda med det verkliga jämföras och då ge en vidare bild.  

I dag pratas det om att skolan måste bli mer likvärdig, att det inte ska skilja vart man bor i 

landet eller på vilken skola man går på. Då vi kom fram till i vår studie att samverkan 

fungerar olika hade det varit intressant att göra en studie hur eller om den skilda samverkan 

påverkar elevernas möjlighet till en likvärdig utbildning.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjufrågor   

Vilket yrke och hur länge de varit verksamma i yrket? 

Vad betyder begreppet samverkan för dej? 

Samverkar fritidspedagoger och lärare på din arbetsplats? 

Hur ser samverkan ut mellan fritids och skola? 

Hur upplever du lgr11s målsättningar när det gäller samverkan? 

Vad anser du att målsättningen med samverkan är? 

Har ni några lokala styrdokument kring samverkan? 

Hur upplever du samverkan i klassrummet? 

 

Hur mycket samverkans tid har ni?  

Har ni någon gemensam planeringstid? Och hur mycket? 

Hur upplever du den gemensamma planeringstiden? 

om nej (ej samverkar) hur ser din tjänst ut då? 

Skulle du vilja ha mer samverkan? 

Hur skulle du vilja att samverkan mellan skola och fritids ska vara? 

Berätta hur du arbetar tillsammans med lärare/fritidspedagoger på skoltid? 

Vad anser du att du har för yrkeskompetens? (vad undervisar du i ? och vad undervisar du 

inte i?) 

Hur använder du dessa kompetenser under samverkanstid? 

Anser du att det finns några kompetenser som du innehar som du inte används i 

samverkans tid? 

Vad ser du för fördelar med samverkan? 

Vad ser du för nackdelar med samverkan? 

Har du upplevt att det är svårt att få igång ett samarbete mellan skola och fritidshem? På 

vilket sätt? 

Hur ser du på din pedagogiska uppgift i klassrummet under samverkanstid? 

Vilken uppgift anser du att fritidsläraren (du som klasslärare) har i skolan under 

samverkanstid? 

Vilken uppgift anser du (som fritidslärare) att klassläraren har i skolan under samverkans 

tid? 

Vad gör fritidsläraren/klassläraren under samverkanstid? 

Vad gör fritidsläraren/klassläraren inte under samverkanstid? 
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Bilaga 2 
Brev till rektorer 

Hejsan, 

Vi är två studenter vid Umeå Universitet på lärarutbildningen. Vi läser med inriktning 

grundlärare i fritidshem.  

Vi är inne på vår sista termin och ska nu skriva vårt examensarbete. Vi har i vårt 

examensarbete tänkt skriva om samverkan mellan klasslärare och 

fritislärare/fritidspedagoger. Vi vill då undersöka hur fritidsläraren/fritidspedagogen 

samverkar i klassrummet.  

Vi skulle därför vilja komma och intervjua lärare på er skola, helst två lärare och två 

fritidspedagoger Frågan är om ni har möjlighet att avsätta tid till att hjälpa oss och vem du 

skulle rekommendera oss att prata med angående intervjuerna? Och i så fall skulle du 

kunna bifoga oss mail och/eller telefon nummer.  

Mvh/ Marika Andersson och Emma Sjögren 
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Bilaga 3 
Brev till lärare 

Hejsan, 

 

Vi är två studenter vid Umeå Universitet på lärarutbildningen. Vi läser med inriktning 

grundlärare i fritidshem. 

 

Vi är inne på vår sista termin och ska nu skriva vårt examensarbete. Vi har i vårt 

examensarbete tänkt skriva om samverkan mellan klasslärare och 

fritislärare/fritidspedagoger. Vi vill då undersöka hur fritidsläraren/fritidspedagogen 

samverkar i klassrummet. 

 

Vi skulle därför vilja komma och intervjua dig och din fritidslärarkollega. Frågan är om 

ni har möjlighet att avsätta tid till att hjälpa oss med detta? Vi har försökt att få tag på er 

rektor men inte fått nått svar så nu försöker vi från detta håll. 

 

Hoppas att du kan hjälpa oss med detta. 

 

Mvh/ Marika Andersson och Emma Sjögren. 
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